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 : 
كر لو على فضلو ا٤ببْب، ، كالش  الذاكرين ٞبد الشاكرين العا٤بْب، ربٍّ  هلل ا٢بمدي 

 كعن كلٍّ  ا٣بيانة، كهناىم عنين، من الدٍّ  ذلك ألمانة، كجعلعباده ا٤بؤمنْب بأداء ا أمرى 
 أفاؾ أثيم.  ، ككل  د ا٣بائنْبكتوع   ا٤بفسدين، من أعماؿ مشْب، كًفٍعلو  ذميم، قو لي خي 

ى ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب، صل  ور ا٤ببْب، كالن  ادؽ األمْب، بلـ على الص  بلة كالس  كالص  
عْب، كعلى التابعْب كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو عليو اهلل كعلى آلو كأصحابو أٝب

  الدين، كسل م تسليمنا كثّبنا.
 أما بعد:

الكْب، درب الس   ا٢بائرين، كتنّبى  الغافلْب، كترشدى  ظى وقً ييرجى أف تي  ةه هذه تذكر ف
د سيٍّ  ةً ن  القرآف الكرٙب، كسي  وءً ىا ُب ضى كآثارى  كأحكامها ىاا٣بيانة كصورى  ٨باطرى  :أتناكؿ فيها

 ة ا٤برضيْب، كالعلماء احملققْب؛األئم   كأقواؿً  -سليمالت   بلة، كأًب  عليو أفضل الص  - ا٤برسلْب
ْب، كعن سلوؾ هنج ا٤بضلٍّ ىا، ىا كآثارً وفيق عن ا٣بيانة كصورً الت  ك ا٥بداية  ليحَبز طالبي 

فيأمنو الناس، كمن أمنو ل سبيل االستقامة، كيكوف من أىل الصدؽ كاألمانة، كيتحر  
، كعاد عليو مكره كسوء فعلو بالنكاؿ ُب كغـر اس غنم، كمن خاهنم عابوه كىجركهالن  

، كمن بأمن كال سبلمة فيو يـو القيامة، يـو ال ينفعو ماؿ كال بنوف، كال يظفرُب أكاله ك 
 ، كمن يػىهيٍن يىٍسهيل ا٥بوافي عليو.يهن ٱبن

 .فإهنا بئست البطانة ؛من ا٣بيانة وب بلمة، كأعوذكالس   العافيةى  أسأؿ اهلل 
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، كمن الشاكرين من ا٢بامدين اا٤بستقيم، كأف ٯبعلن وصراطإٔب  ناأف يهديكأسألو 
كأف يتقبل   ،يـو الدين خطايانا لنايغفر أف بالصا٢بْب، ك  االعابدين ا٤بخبتْب، كأف يلحقن

 منا سائر أعمالنا، كٯبعلها خالصة لوجهو الكرٙب.
 

 طظؼجػاضبحث:
 ة تعريف ا٣بيانة، كمعانيها كصورىا ُب الكتاب كالسنة.بينت ُب ىذه الدراس

كحيث إف ا٣بيانة من ا٤بوضوعات الٍب يندرج ٙبت مفهومها العاـ صور متعددة، 
كمداخل متشعبة، فقد قسمت موضوعاهتا الكربل إٔب مباحث يندرج ٙبتها صور، 

نها، كبعض ىذه الصور مشَبؾ، كقد بينت ذلك، كاكتفيت بذكره مفصبلن ٙبت كاحد م
كأحلت إليو ُب ا٤بواضع األخرل، مع اإلشارة إٔب كونو ٩با يصلح أف يندرج ٙبت مبحث 

 آخر، أك مباحث أخرل.
من خبلؿ اآليات  ا٣بيانةمبيننا معا٘ب:  كقد رجعت ُب ذلك إٔب اآليات القرآنية،

الٍب ٙبذر من  األحاديث النبويةمع بسط القوؿ ُب تفسّبىا، كما أنِب قد رجعت إٔب 
 من خبلؿ ما جاء ُب كتب السنة، كأقواؿ السلف كالعلماء.  ا٣بيانةانة مبيننا معا٘ب: ا٣بي

أما ٚبريج األحاديث فيأٌب على الن حو الت إب: إذا كاف ا٢بديث ُب الص حيحْب، 
فإ٘ب أقتصر عليهما ُب الت خريج، كإف كاف ُب أحدٮبا دكف اآلخر، فإ٘ب أخرجو منو 

ا كأكتفي. كأم ا إذا ٓب يك ن ا٢بديث موجودنا ُب الص حيحْب أك أحدٮبا فإ٘بٍّ أسعى جاىدن
إٔب ٚبرٯبو من ا٤بسانيد كالسنن، كقد اعتمدت الَبتيب على حسب تاريخ الوفاة، كذكر 
رقم ا٢بديث فقط بالنسبة لكتب ا٢بديث ا٤برقمة بْب مقفيْب ]**[، كذكر ا١بزء 

**(، كإذا كثرت الطرؽ أكتفي كالصفحة بالنسبة لؤلحاديث غّب ا٤برقمة بْب قوسْب )
، مع بياف ا٢بكم على ا٢بديث ٗبا يغِب عن عناء البحث، مع ٝبع بذكر أصحها

 كترتيب كٙبقيق. 
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كقد كضعت جداكؿ تتضمن رسومنا توضح ما يندرج ٙبت كل موضوع من 
 الصور؛ ليسهل الوصوؿ إٔب ا٤بقصود.

موضوعات البحث  أما ا١بوانب الوقائية كالعبلج فقد أحلت ُب صور كثّبة من
)هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب  إٔب كل من كتاب:

طريق ا٥بداية(، ككتاب: )اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء 
٤بن أراد التوسع ُب دراسة أسباب كل داء، كاٚباذ أسباب الوقاية،  الكتاب كالسنة(

ن أعظم اآلفات الٍب تصيب الفرد كاألسرة كاَّتمع، كيندرج ٙبت مفهومها كا٣بيانة م
العاـ صور كثّبة تتطلب كل كاحدة منها ٙبديد الداء كاآلثار، كدراسة أسباب تفشي 

 الداء، كمن ٍب النظر ُب سبل الوقاية كالعبلج.     
اـ الشاطيب كال أيبػىرٍّلءي نفسي من الت قصّب كا٣بطأ كالنقص، كلكن كما قاؿ اإلم

: 
 كظين  بو خّبنا كسامح نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجو       باالغضاء كا٢بسػػػػُب كإف كاف ىلهبل
 كسىلٍٍّم إلحدل ا٢بسػػػػػػػػنيْب إصابة        كااليخرل اجتهػػػػػػػػػػاد راـ صوبنا فأ٧ببل

 (ُ)من جاد مقوالمن ا٢بلم كليصلحو خرؽ فادركو بفضػػػػػػػلة        كإف كػػػػػػػػػػػاف
                                              

 
                                             

 
 

                                                             

 (.ٕ)ص: مًب الشاطبية (ُ)



 

8 
 

  



 

9 
 

 

 
 
 

 

                       ػ 

مه       
ض  ت   :  وي 

      

 تعريف الخيانة في اللغة واًلصطالح.أوًًل:       
 الكريم. مادة: )خوف( في القرآف ثانًيا:      
 .الخيانة في القرآف الكريممعاني  :ثالثًا      
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 :في اللغة واًلصطالح تعريف الخيانةأوًًل: 
ا ُب كذا ٱبونو خونن خىانىوي " :قاؿ ا١بوىرم  .٣بيانة ُب اللغة: ضد  األمانةا
جْ حمس :. قاؿ اهلل اٍختىانىوي ك ، ٨بىىانىةن ك  كخيانة

َ
ًْ ََتَْخأَُُن أ ٱبوف  :أم [،ُٕٖ]البقرة: ىجسُفَصُس

ائًنىةه ك خىاًئنه ا. كرجل بعضكم بعضن  مىةو كنىس ابىة :ا، كا٥باء للمبالغة مثلأيضن  خى  . عىبل 
 : كأنشد أبو عبيد للكبليب

 (ُ)لًلغىٍدًر خىائًنىةن ميًغل  اإلٍصبىع            حىد ٍثتى نػىٍفسىكى بًالوىفىاًء كٓبٍى تىكينٍ 
 .(ِ)"نسبو إٔب ا٣بيانة :، ك)خىو نىوي ٚبىًٍويننا(خىوىنىةه كقـو 

.كا٣بىٍوفي: عل ا٤بخىانىةي: خىٍوفي الن صح كخىٍوفي الويدٍّ.ك   ى ٧ًبىنو شىٌب 
 ة.خيان بلفه  فِبقوؿ: خانت
كل الخالؿ ))قاؿ:  -ابن مسعود  :يعِب–عن عبد اهلل ُب ا٢بديث: ك 

 .(ّ)((يطوى عليها المؤمن إًل الخيانة والكذب
 إذا تنقصك.  :تخوف ُب اللغة: التنقص، تقوؿ: ٚبونِب فبلف حقيكال

 قاؿ ذك الر م ة:
مىرًّا سحابه كمىرًّا بىارًحه تىًربي          ال بل ىو الش ٍوؽي من دارو ٚبىىو نػىهىا  

(ْ) 
                                                             

(، َُِٗ/ٓ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )خوف( )ُٖٓ/٦ُباز القرآف، أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ) (ُ)
(،  التذكرة ِِٗلكاتب، البن قتيبة )ص:(، شرح أدب اُِٖ/ُالكامل ُب اللغة كاألدب، للمربد )

 (.ُْٔ/ِا٢بمدكنية )
 (.َُُِ-َُِٗ/ٓالصحاح، مادة: )خوف( ) (ِ)
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ّٗ/ُ) [. قاؿ ا٥بيثمي َٖٗٗ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ّ)

شعب اإلٲباف( ُب ) ثقات". كقد ركم مرفوعنا من طرؽ ال ٚبلو من الضعف. قاؿ البيهقي 
(: "ركم مرفوعنا، كرفعو ضعيف " ك٫بوه ُب )السنن الكربل(. كُب )ا٤بقاصد(: "ضعف البيهقي ْْٓ/ٔ)

(، العلل الواردة ُب َّٓا٤بوقوؼ أشبو بالصواب" ا٤بقاصد ا٢بسنة )ص: :رفعو، كقاؿ الدارقطِب 
 (.َّّ/ْاألحاديث النبوية )علل الدارقطِب( )

 كيركل:  (ْ)
 =بربقة الثور من دارو ٚبوهنا             مرأ سحاب كمرأ بارح ترب                           
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ألنو يتخوف ما عليو،  ؛كسئل ثعلب: أٯبوز أف يقاؿ: إف ا٣بواف إ٭با ٠بي بذلك
 .(ُ)يبعد ذلكأم: ينتقص، فقاؿ: ما 

"معُب ا٣بوف: النقص، كما أف معُب الوفاء: التماـ. كمنو:  :قاؿ الز٨بشرم 
ٚبو نو، إذا تنقصو، ٍب استعمل ُب ضدٍّ األمانة كالوفاء؛ ألنك إذا خنت الرجل ُب شيء 

 .(ِ)فقد أدخلت عليو النقصاف فيو"
تبارنا بالعهد "ا٣بيانة كالنفاؽ كاحد، إال أف ا٣بيانة تقاؿ اع :كقاؿ الراغب 

كاألمانة، كالنفاؽ يقاؿ اعتبارنا بالدين، ٍب يتداخبلف، فا٣بيانة: ٨بالفة ا٢بق بنقض العهد 
ُب السر. كنقيض ا٣بيانة: األمانة، يقاؿ: خنت فبلننا، كخنت أمانة فبلف، كعلى ذلك 

ًْ حمس :قولو  اَُاحُِس ٌَ
َ
ٔا أ َ َوالرهُشَٔل َوََتُُُٔ ٔا اَّلله  :كقولو  [،ِٕؿ:]األنفا ىجسََل ََتُُُٔ

َْ غَِتادَُِا حمس ٌِ  َِ َت لٍُٔط ََكَجَخا ََتَْج َختَْديْ
َ
َت ٍُُٔح َواْمَرأ

َ
ََ َزَفُروا اْمَرأ ِي َرًًل لَِّله ٌَ  ُ ََضََب اَّلله

ا ٍَ ُْ ًْ حمس :كقولو [،َُ]التحرٙب: ىجسَصاِِلَْْيِ فََخاَجَخا ُٓ يُِع لََعَ َخانٍَِِث ٌِِْ  ىجسَوََل حََزاُل تَػه
 على ٝباعة خائنة منهم. أم:  [،ُّ]ا٤بائدة:

                                                                                                                                                                    

يقوؿ: ىذه الدمنة )بربقة الثور(: كىو موضع. كُب الركاية األخرل. يقوؿ: ىذا ا٢بزف ليس ىو من خرب =        
تعهدىا.  جاء، كال من أثر الدار، ال بل ىو شوؽه ىيج حزنكم من دار )ٚبوهنا(: تنقصها، كيقاؿ:

(: معها تراب، أم:  )ضربي السحاب( كىو ا٤بطر ا٣بفيف. ك)البارح(: الريح هتب ُب الصيف. )تربه
. كيقاؿ: )البارح(: الريح الشديدة ا٥ببوب. كيقاؿ: )البارح(: الريح الٍب تأٌب عن يسار  ىي بارحه تربه

رح. فقاؿ: )السانح(: عن السانح كالبا -كأنا شاىد-سأؿ يونس رؤبة  :القبلة. قاؿ أبو عبيدة 
ؾ مياسرة. كمن ركل: )مرأ سحاب، كمرأ بارحه(، أراد: مرةن كذا كمرةن   ؾ ميامنو. ك)البارح(: ما كال  ما كال 

كانظر: الصحاح، للجوىرم،  (،ُِ-ُٗ/ُكذا". ديواف ذم الرمة شرح أيب نصر الباىلي ركاية ثعلب )
الدر ا٤بصوف (، ِّ/ٓعا٘ب، لؤللوسي )(، ركح ا٤بُٕٖ/ْ(، هتذيب اللغة )ّٕٕ/ُمادة: )سنح( )

(ِ/ِْٗ.) 
(، ِّٕ/ٕ(، هتذيب اللغة )َّٗ/ْ(، العْب )َُُِ/ٓانظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )خوف( )( ُ)

(، نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر، َّٕ/ُ(، ٦بمل اللغة  )ُِّ/ِمعجم مقاييس اللغة )
 (.ُِْٔب الصحيحْب )ص:(، تفسّب غريب ما ُِٖالبن ا١بوزم )ص:

 (.ُِّ/ِالكشاؼ ) (ِ)
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 كقيل: على رجل خائن، يقاؿ: رجل خائن، كخائنة، ٫بو: راكية، كداىية. 
ََِث حمس ، كقولو:(ُ)كقيل: )خائنة( موضوعة موضع ا٤بصدر، ٫بو: قم قائمنا ِ ًُ َخان َحْػيَ

ْخُْيِ 
َ
ٔا ِإَوْن يُرِيُدوا ِخَياَجخََم َذَلْد َخاُُ حمس :، كقاؿ -على ما تقدـ- [ُٗ]غافر: ىجساْْل

 ًْ ُٓ ٌِِْ  ََ َس ٌْ َ َْ َرتُْو فَأ ٌِ  َ ًْ ََتَْخأَُُن حمسكقولو: [، ُٕ]األنفاؿ: ىجساَّلله ًْ ُنُِْخ ُهُس
َ
ُ أ ًَ اَّلله َغيِ

 ًْ جُْفَصُس
َ
ك)االختياف(: مراكدة ا٣بيانة، كٓب يقل: ٚبونوف أنفسكم؛ ألنو  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسأ

: ٙبرؾ شهوة اإلنساف؛ ٓب تكن منهم ا٣بيانة، بل كاف منهم االختياف؛ فإف )االختياف(
ٔءِ حمس :لتحرم ا٣بيانة، كذلك ىو ا٤بشار إليو بقولو  اَرةٌ ةِالصُّ ٌه

َ
 ىجسإِنه انلهْفَس َْل

 .(ِ)"[ّٓ]يوسف:
مانة أ ينو إىبلؾ للنفس الٍب ىإف ؛الكفر :كمن ا٣بيانة ،مانةاأل :كنقيض ا٣بيانة

ََّّإِن َّحمس : اهلل قاؿ ،األعضاء كلها ُب مك٘بر  .عند اإلنساف  اهلل َىََّواْْلَََصَ ْٝ الع 
َََّكَنََّخ١ُْ٠ََّمْعب٤ًُلَّ َٕ وَٙهِ

ُ
َّأ َؤاَدَُُّكُّ ُّ  .(ّ)[ّٔ]اإلسراء: ىجسَواْٙ

تعطيل فرائضو، ك٦باكزة حدكده. كُب خيانة رسولو  : يدخل ُب خيانة اهللك 
 الغلوؿ ُب  :كإفشاء سره للمشركْب. كُب خيانة أمانتهم، رفض سنتو

 .نة كل ما يؤٛبن عليو الناس من ماؿ أك أىل أك سرالسرقة منها، كخيا :ا٤بغاٖب، أم
  

                                                             

موضع ا٤بصدر، كما قيل: )خاطئة(، للخطيئة،  -كىو اسمه -قيل: )ا٣بائنة( ُب ىذا ا٤بوضع: ا٣بيانة، كيضع  (ُ)
"كُب ا٣بائنة كجهاف: األكؿ:  :(. قاؿ الرازم ُُّ/َُك)قائلة( للقيلولة. انظر: تفسّب الطربم )

اِدَيثِ حمس :ظّبه كثّب، كالكافية كالعافية، كقاؿ أف ا٣بائنة ٗبعُب ا٤بصدر، كن ٔا ةِاىػه يُِه ْْ ُ
 [،ٓ]ا٢باقة: ىجسفَأ

ا ََكذِةَثٌ حمس أم: بالطغياف. كقاؿ: َٓ َْٔرَػخِ ِ ا ََلِدَيثً حمسأم: كذب. كقاؿ:  [،ِ]الواقعة: ىجسىَيَْس ل َٓ ُع ذِي ٍَ  ىجسََل تَْص
الشاء، يعنوف: رغاءىا كثغاءىا. كقاؿ أم: لغونا. كتقوؿ العرب: ٠بعت راغية اإلبل. كثاغية  [،ُُ]الغاشية:
كيقاؿ: عافاه اهلل عافية. كالثا٘ب: أف يقاؿ: ا٣بائنة صفة، كا٤بعُب: تطلع على فرقة  :الزجاج 

خائنة، أك نفس خائنة، أك على فعلة ذات خيانة. كقيل: أراد ا٣بائن، كا٥باء للمبالغة كعبلمة كنسابة" 
 (.َُٔ/ِقرآف كإعرابو، للزجاج )(، كانظر: معا٘ب الِّٓ/ُُتفسّب الرازم )

 (. ِٖٓ/ِ(، كانظر: بصائر ذكم التمييز )َّٓ( ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )خوف( )ص:ِ)
 (.ّٕ/ٔركح البياف ) (ّ)
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 .(ُ)كقيل: ا٣بيانة: التفريط ُب األمانة، كاألمانة: ما كضع ليحفظ
ا تيسارًؽي من الن ظىًر إٔب ما ال "ك)خائنة األعْب(: م :قاؿ ابن سيده 

ل " دُ حمس :. قاؿ اهلل (ِ)ٰبًى ْخُْيِ َوٌا َُتِِْف الصُّ
َ
ََِث اْْل ِ ًُ خان   [.ُٗ]غافر: ىجسورُ َحْػيَ

  .(ّ)((ما كاف لنبي أف تكوف لو خائنة األعين)) :كمنو ا٢بديث
من  ،كىي تدخل ُب أشياء سول ا٤باؿ ،)ا٣بيانة( خبلؼ األمانةكُب )ا٤بغرب(: "

 كأيرًيدى ُّا ُب قولو، (ْ)((ًل تجوز شهادة خائن وًل خائنة)) :ذلك قولو 
 :ٍْٔم ِخيَ حمس َْ كَ ٌِ َه  ا ََتَاَذ ٌه  .(ٓ)"العهد كنػىٍقضيو نكثي  [:ٖٓ]األنفاؿ: ىجساَُثً ِإَو

: "ا٣بيانة: أف يؤٛبن الرجل على شيء، فبل يؤدم األمانة كقاؿ ابن قتيبة 
فيو. يقاؿ لكل خائن: سارؽ، كليس كل سارؽ خائننا. كالقطع ٯبب على السارؽ، كال 

  .(ٔ)ٯبب على ا٣بائن؛ ألنو مؤٛبن"
                                                             

 .(ُِٔ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ٕٗ/ّ( انظر: نظم الدرر، للبقاعي )ُ)
 (.َّْ/ٓاحملكم كاحمليط األعظم، مادة: )خوف( ) (ِ)
[، كأبو داكد ُّّٗٔأخرجو ابن أيب شيبة ]لنيب أف تكوف لو خائنة األعْب(( حديث: ))إنو ال ينبغي  (ّ)

[، كقاؿ: َّْٔ[، كا٢باكم ]ٕٕٓ[، كأبو يعلى ]َْٕٔ[، كالنسائي ]ُُُٓ[، كالبزار ]ِّٖٔ]
 [.ُٕٖٗٔ"صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )الكربل( ]

أخرجو  ذم ًغٍمرو على أخيو ُب اإلسبلـ((حديث: ))ال ٘بوز شهادة خائن كال خائنة كال زاف كال زانية كال  (ْ)
[ َُّٔ[، كأبو داكد ]ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔ[، كأٞبد ]ُّْٔٓعبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]

يس (: "ىذا إسناد ضعيف لتدلْٓ/ّ) عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده. قاؿ البوصّبم 
حجاج بن أرطأة ركاه من طريقو أبو بكر بن أيب شيبة ُب مسنده بو كلو شاىد من حديث عائشة ركاه 

( َْٖ/ْ"سنده قوم" انظر: التلخيص ا٢ببّب ): الَبمذم ُب ا١بامع" قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
(: "أخرجو الَبمذم من حديث عائشة، كضعفو، كأليب داكد َُْْ)ص: كقاؿ ا٢بافظ العراقي 

رد  ماجو بإسناد جيد من ركاية: عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده: أف رسوؿ اهلل  كابن
[، َُّٔشهادة ا٣بائن كا٣بائنة كذم الغمر على أخيو". كا٢بديث أخرجو أيضنا: ابن األعرايب ]

 [. َِٖٔٓ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]َُْٔكالدارقطِب ]
 (.ُٔٓ( ا٤بغرب، مادة: )خوف( )ص:ٓ)
 (.ِِٔالقرآف )ص: تأكيل مشكل (ٔ)
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يط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو. كنقيضها: : "ا٣بيانة: التفر كقاؿ ابن ا١بوزم 
 .(ُ)األمانة"

 .(ِ): "كا٣بيانة: الغدر كإخفاء الشيء"كقاؿ القرطيب 
: التفريط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو. كنقيضها: ُب االصطبلح ا٣بيانة كقد قالوا:

 .(ّ)األمانة
 .(ْ)"ا٣بىوف: أف يؤٛبن اإلنساف فبل يػىٍنصح"  :كقاؿ ابن سيده 

حظ: "ا٣بيانة ىي االستبداد ٗبا يؤٛبن اإلنساف عليو من األمواؿ قاؿ ا١باك 
، كٛبل ك ما يستودع، ك٦باحدة مودعو.  كاألعراض كا٢بـر

كمن ا٣بيانة أيضنا: طي  األخبار إذا ندب لتأديتها، كٙبريف الر سائل إذا ٙبٌملها 
ثلم ا١باه، كصرفها عن كجوىها، كىذا ا٣بلق، أعِب: ا٣بيانة مكركه من ٝبيع الناس، ي

 .(ٓ)كيقطع كجوه ا٤بعايش"
أك ركب شيئنا ٩با هنى  ،من ضيع شيئنا ٩با أمره اهلل  :كقاؿ أبو عبيد 

 .(ٔ)عنو فليس بعدؿ اهلل 
كا٢باصل أف ا٣بيانة أعم من التفريط فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساف من الودائع، بل 

ا ٩با هنى عنو، أك عصى أمر بو، أك اقَبؼ أمرن  تشمل من ضي ع شيئنا ٩با أمره اهلل 
 فا٣بيانة ٥با صور متعددة سيأٌب بياهنا.، رسوؿ اهلل 

، فإف كل تفريط ُب ذلك فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساففإذا تقرر أف ا٣بيانة تفريط 
أمانة، كالصـو أمانة،  -مثبلن - فالصبلةيعد خيانة، كلكنو يتفاكت ٕبسب مفاسده، 

                                                             

 (.ُِٖنزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر )ص: (ُ)
 (.ّٓٗ/ٕتفسّب القرطيب ) (ِ)
 ( انظر: ا٤بصادر السابقة.ّ)
 (.َّّ/ٓ( احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )خوف( )ْ)
 (.ُّ( هتذيب األخبلؽ، للجاحظ )ص:ٓ)
 (.ََِ/ُّمدة القارم )(، عِْ/ٖانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ٔ)
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كأمواؿ الناس أمانة، كأعراض الناس أمانة، ككل عمل  كٝبيع التكاليف الشرعية أمانة،
يوكل إٔب العبد أمانة، كا١بسد أمانة، كاألكالد أمانة، كاألىل أمانة، كالبيت أمانة، 

فالتفريط ُب شيء ٩با تقدـ يندرج ٙبت عمـو  كالوطن أمانة، كٝبيع حقوؽ العباد أمانة.
دت صور ا٣بيانة، كاتسع ؛ فلذلك تعد-كما تقدـ–معُب ا٣بيانة، كلكنو يتفاكت 

 .-كما سيأٌب بياف ذلك–مفهومها 
، الكيدك  ،ا٣بداعك  ا٤بكرك  ،الغلوؿك من األلفاظ ذات الصلة: النفاؽ، كالغدر، ف

 ، كالغيبة، كالنميمة، كاإلفك، كالبهتاف.التجسسك 
 

 مادة: )خوف( في القرآف الكريم:ثانًيا: 
  :ىجسََتَْخأُُنَ حمس – ُ
ًْ حمس ُهُس

َ
ُ أ ًَ اَّلله ًْ َغيِ جُْفَصُس

َ
ًْ ََتْخَأَُُن أ  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسُنُِْخ

  :ىجسلِيَْخانِِِْيَ حمس – ِ
َْ حمس ُ َوََل حَُس َراَك اَّلله

َ
ا أ ٍَ ِ ًَ َبْْيَ انلهاِس ة َُْزنْلَا إََِلَْم اىِْهخَاَب ةِاِْلَّقِ ِِلَْدُس

َ
إُِها أ

ا ًٍ   [.َُٓ]النساء:  ىجسلِيَْخانَِِِْي َخِصي
ٔه حمس – ىجسََيَْخأُُنَ حمس  ْ- ّ انٍ حمس - ىجساًُاَخ ٔه  : ىجسَخ
احمس ًٍ ثِي

َ
اًُا أ ٔه َْ ََكَن َخ ٌَ َ ََل ُُيِبُّ  ًْ إِنه اَّلله ُٓ جُْفَص

َ
ََ ََيَْخأَُُن أ ِي َِ اَّله  ىجسَوََل ُُتَادِْل َغ

 [.َُٕ]النساء:
ٔهاٍن َنُفٔرٍ حمس َ ََل ُُيِبُّ ُُكه َخ ٔا إِنه اَّلله ُِ ٌَ ََ آ ِي َِ اَّله َ يَُدافُِع َغ  [.ّٖ]ا٢بج: ىجسإِنه اَّلله
َِثٍ حمس – ٓ ِ  :ىجسَخان
ًْ حمس ُٓ ٌِِْ ًْ إَِله كَيِيًًل  ُٓ ٌِِْ يُِع لََعَ َخانٍَِِث   [.ُّ ]ا٤بائدة: ىجسَوََل حََزاُل َتػه
ُدورُ حمس ا َُتِِْف الصُّ ٌَ ْخُْيِ َو

َ
ًُ َخانََِِث اْْل  [.ُٗ]غافر: ىجسَحْػيَ

ٔاحمس – ٔ  :ىجسََتُُُٔ
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َ َوالحمس  ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
ٍُٔنَ يَا أ ًْ َتْػيَ جُْخ

َ
ًْ َوأ اَُاحُِس ٌَ

َ
ٔا أ  ىجسرهُشَٔل َوََتُُُٔ

 [.ِٕ]األنفاؿ:
ٔاحمس – ىجسِخَياَجَخَم حمس – ٕ  :ىجسَخاُُ
ًٌ حمس ًٌ َخِهي ُ َغيِي ًْ َواَّلله ُٓ ٌِِْ  ََ َس ٌْ َْ َرتُْو فَأَ ٌِ  َ ٔا اَّلله  ىجسِإَوْن يُرِيُدوا ِخَياَجَخَم َذَلْد َخاُُ
 [.ُٕ]األنفاؿ:

 :ىجسِخَياَُثً حمس – ٖ
ٌه حمس  ٍم ِخَياَُثً ِإَو ْٔ َْ كَ ٌِ َه   [.ٖٓ ]األنفاؿ: ىجسا ََتَاَذ

 :ىجسْْلَانِِِْيَ احمس – ٗ
َ ََل ُُيِبُّ اْْلَانِِِْيَ حمس  [.ٖٓ ]األنفاؿ: ىجسإِنه اَّلله
ِْٓدي َنيَْد اْْلَانِِِْيَ حمس َ ََل َح نه اَّلله

َ
  [.ِٓ]يوسف:   ىجسَوأ
ُّ حمس – َُ ُخِْ

َ
 :ىجسأ

ُّ ةِاىْ حمس ُخِْ
َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
ًَ أ  [.ِٓ]يوسف: ىجسَغيْبِ َذلَِم َِلَْػيَ

احمس – ُُ ٍَ ُْ  :ىجسفََخاجََخا
َْ حمس  ٌِ  َِ َت لٍُٔط ََكَجَخا ََتَْج َختَْديْ

َ
َت ٍُُٔح َواْمَرأ

َ
ََ َزَفُروا اْمَرأ ِي رًًَل لَِّله ٌَ  ُ ََضََب اَّلله

ِ َشيْئًا ََ اَّلله ٌِ ا  ٍَ ُٓ ًْ ُحْغَِِيا َخِْ ا فَيَ ٍَ ُْ  [.َُ]التحرٙب: ىجسِغَتادَُِا َصاِِلَْْيِ فََخاجََخا
 

 الخيانة في القرآف الكريم:معاني : ثالثًا
 أو النفاؽ: الكفر الخيانة بمعنى:  - ٔ

، كذكر على ٟبسة كجوه أف ا٣بيانة تأٌب  ٰبٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبةذكر 
 . (ُ)(ا٣ببلؼ ُب الدينمنها: )
 :ا٣بيانة ٗبعُب: ا٤بخالفة ُب الدٍّين"تأٌب  : بن ا١بوزمقاؿ اك 

                                                             

 (.ُٖٕ)ص: التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيوانظر:  (ُ)
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ةحمس: (ة النساءسور )ُب  كمنو قولو  ًٝ ثِي
َ
اًٟةَّأ َََّكَنََّر٤  ْٞ َٜ َّ ََّلَُُّيِتُّ َ َّاَّلل  كُب  ،ىجسإِن 

َُّ٘حمس: (األنفاؿ) ََّرجْ ْٞ َِّٜ َ َّاَّلل  ََّرة٤ُٟا ْس َٔ ََّذ َٕ َِّرَيةَجذَ َّيُصِيُسوا ََكجََذةَّحمس: (التحرٙب)كُب  ،ىجسِإَوْن
ة َٝ َََِّزةجََذة٢ُ َِّيَجةدَِٟةََّؾةِِلَْْيِ ْٞ ِٜ َّ ِٞ  .(ُ)"ىجسََتَْخََّخجَْسيْ

ةحمس :قولو  : سبلـ ٰبٓب بنقاؿ  َٝ فخالفتاٮبا ُب  :يعِب ىجسََِزةَجَذة٢ُ
ََّٕحمس: كقولوالدٍّين، كانت كافرتْب.  ، -الذين أسركا يـو بدر :يعِب- ىجسِإَونَّيُصِيُسواَِّْرَيةَجذَ

َُّ٘حمسالكفر بك،  :أم ،يريدكا خبلفك ُب الدٍّين أم: ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ ْسََّرة٤ُٟاَّاَّلل  َٔ فقد   :يعِب ىجسَذ
ةحمس: كقولو من قبل.  كفركا باهلل ًٝ ثِي

َ
َّأ اًٟة ََّر٤  َََّكَن ْٞ َٜ َّ َُُّيِتُّ ََّل َ َّاَّلل  ُب  :يعِب ىجسإِن 

 .(ّ)"اككاف منافقن  ،(ِ)نزلت ُب طعمة بن أبّبؽ ،دينو
كىو الكفر، يعِب:  ،أراد با٣بيانة ىهنا ا٣بيانة ُب الدين" : قاؿ ابن جريج

َُّ٘حمسإف كفركا بك،  ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ ْسََّرة٤ُٟاَّاَّلل  َٔ باهلل، فأمكن منهم ا٤بؤمنْب ببدر  أم: كفركا ،ىجسَذ
َّحمس .حٌب قتلوىم كأسركىم، كىذا هتديد ٥بم إف عادكا إٔب القتاؿ كمعاداة ا٤بؤمنْب ُ َواَّلل 

ٌَّٛ ٌَّٛحمس .ٖبيانة إف خانوىا ىجسَيِٚي ِٗي كقاؿ أبو  .(ْ)"ياىمإُب تدبّبه عليهم ك٦بازاهتم  ىجسَخ
ََّٕحمس ::قولو  :السعود  َِّْرَيةَجذَ ث ما بايعوؾ عليو من نك :أم ىجسِإَونَّيُصِيُسوا
 ،بطريق الوعد لو لتسليتو  ؛كىذا كبلـ مسوؽ من جهتو  ،اإلسبلـ

 .كالوعيد ٥بم

                                                             

 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖنزىة األعْب النواظر )ص:انظر: ( ُ)
 سيأٌب بياف ذلك. ( ِ)
 (.ُٖٕ)ص: التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو (ّ)
 تفسّب البغوم(، ِّٔ/َُ) التفسّب البسيط(، كانظر: ّْٕ/ِ) وسيط ُب تفسّب القرآف اَّيدال (ْ)

(ِ/ُِّ.) 
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َُّ٘حمس ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ َّاَّلل  ََّرة٤ُٟا ْس َٔ كنقض ما أخذ على كل عاقل من  ،بكفرىم ىجسَذ
َّْٛحمس .(ُ)ميثاقو ٣ُْ٠ِٜ َّ َٞ َس ْٜ فإف أعادكا  ،أقدرؾ عليهم حسبما رأيت يـو بدر :أم ىجسَِأَ

 ،ا٤براد با٣بيانة منع ما ضمنوا من الفداء :كقيل .اعلم أنو سيمكنك منهم أيضن ا٣بيانة فا
 .كىو بعيد
ٌَّٛحمس ََّيِٚي ُ  .فيعلم ما ُب نياهتم كما يستحقونو من العقاب ىجسَواَّلل 
ٌَّٛحمس ِٗي  .(ِ)يفعل كل يفعلو حسبما تقتضيو حكمتو البالغة" ىجسَخ

ْسَِّإَوْنَّيُصِيسَُّحمس  قولو "ُب تفسّب  :كقاؿ اإلماـ الرازم  َٔ ََّذ َٕ واَِّرَيةَجَذ
َُّ٘ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ  كجوه:  ىجسَرة٤ُٟاَّاَّلل 

إف كفركا بك فقد  :كىو الكفر، يعِب ،ا٣بيانة ُب الدين :: أف ا٤براد منواألوؿ
 من قبل.   خانوا اهلل

 : أف ا٤براد من ا٣بيانة منع ما ضمنوا من الفداء. الثاني
ف ال تعودكا ٤با أطلقهم من األسر عهد معهم أ : ركم أنو الثالث

إٔب ٧باربتو كإٔب معاىدة ا٤بشركْب، كىذا ىو العادة فيمن يطلق من ا٢ببس كاألسر، فقاؿ 
: ََّٕحمس َُّ٘حمس .نكث ىذا العهد :أمَّىجسِإَوْنَّيُصِيُسواَِّرَيةَجذَ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ ْسََّرة٤ُٟاَّاَّلل  َٔ   ،ىجسَذ

٤جََّحمس :أهنم كانوا يقولوف :كا٤براد ُٗ َََّلَ ِ ٢ََِّشه ْٞ ِٜ َّ ْْنَيْت٠ََة
َ
َّأ ْٞ ِ َََّٞٙه ةِٖصِي َّالؼ  َٞ ِٜ َّ َّىجسٞ 

ََّٞحمس ،[ِِ]يونس: ةِٖصِي َّالؼ  َٞ ِٜ َّ  ٞ ٤َج ُٗ َََّلَ ََّؾةِِلًة َّآدَيَْذ٠َة ْٞ ٍب إذا كصلوا  ،[ُٖٗ]األعراؼ: ىجسَٙهِ
كنقضوا ا٤بيثاؽ، كال ٲبنع دخوؿ الكل فيو،  ،نكثوا العهد ،كٚبلصوا من البلية ،إٔب النعمة

 .(ّ)"كإف كاف األظهر ىو ىذا األخّب
                                                             

َّْٛحمس: ، قاؿ اهلل األزؿ ُبيعِب:  (ُ) ِع٣ِ ُّ جْ
َ
َّأ َّلََعَ ْٛ ْػ٣ََس٢ُ

َ
ََّوأ ْٛ َُّذّرِي َذ٣ُ ْٛ َُّه٤٣ُر٢ِِ ْٞ َّثَِِنَّآَدَمَِّٜ ْٞ َِّٜ َٕ َرَشََّربُّ

َ
ِإَوذَّْأ

ََّٓةل٤ُ ْٛ لَْعُخَّثَِصّبُِس
َ
٢َََّشاَََّغَِِِْٚيَّأ ْٞ ٠ ةََّخ ُٖ َّإِٟ ةَّ حِ َٜ ٤ل٤ُاَّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ُٔ ْنََّت

َ
َك172ََّّاَّثَََلََّػ٣ِْسَٟةَّأ ْْشَ

َ
ةَّأ َٝ ٤ل٤ُاَّإِج  ُٔ ْوََّت

َ
أ

َّْٛ ًِْس٢ِ ََّب ْٞ ََّوُك٠ ةَُّذّرِي ًحَِّٜ ُ٘ ََّرجْ ْٞ  [.ُّٕ-ُِٕ]األعراؼ: ىجسآثَةُؤَٟةَِّٜ
 بكر بن العريب ، أليبأحكاـ القرآف(، ٓٓٓ/ِ) احملرر الوجيز(، كانظر: ّٕ/ْتفسّب أيب السعود ) (ِ)

 (.ّٔٓ/ٓ) البحر احمليط ُب التفسّب(، ٓٓ/ٖ) تفسّب القرطيب(، ّْٖ/ِ)
 (.ُٓٓ -ُْٓ/ُٓ) مفاتيح الغيب (ّ)
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َّل٤ٍُطَََّكَجَذةَََّتَْخََّضََّحمس: كقولو  ةَ
َ
٤ٍَُّٟحََّواْمَصأ ةَ

َ
َّاِْمَصأ ُصوا َّ ََّز َٞ ِي َسًًلَّلَِّل  َٜ َّ ُ َبَّاَّلل 

َّيَِجةدِ ْٞ ِٜ َّ ِٞ ةَخجَْسيْ َٝ َََِّزةَجَذة٢ُ ََّؾةِِلَْْيِ ال ُب  ،ُب الدين كالعمل أم:[ َُ]التحرٙب: ىجسَٟة
ا  ، إ٭ب(ُ): ما بغت امرأة نيب قطكغّب كاحد من السلف  قاؿ ابن عباس الفراش.

، أك كافرتْب، أك  ككانت خيانتهما أهنما كانتا مشركتْب. كانت خيانتهما ُب الدين
، (ِ)كامرأة لوط دل ت على أضيافو ،كانت امرأة نوح ٚبرب قومو أن و ٦بنوف  قيل: .منافقتْب

 .(ّ)كقيل غّب ذلك
 قاؿ: ما خطبنا نيب اهلل   عن أنس بن مالككُب ا٢بديث: 

 .(ْ)((لمن ًل أمانة لو، وًل دين لمن ًل عهد لوًل ِإيَماَف ))إال قاؿ: 

                                                             

 البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيم(، ُٓٗ/ِ) تفسّب عبد الرزاؽ(، َُّ)ص: تفسّب الثورم انظر: (ُ)
الوسيط  (،ْٕٓ/ِ) (النكت كالعيوف)تفسّب ا٤باكردم (، ّّْ/ُٓ) تفسّب الطربم (،َِّْ/ٔ)
 (.ّْٖ/ْ) الدر ا٤بنثور(، ِّٔ/ْ) تفسّب ابن كثّب(، ُّْ/ِ) السمعا٘بتفسّب (، ِِّ/ْ)

 عن ابن عباس [، ّّّٖ[، كا٢باكم ]ُّْٔكقد أخرج ابن األعرايب ُب )معجمو( ] (ِ)
ةحمس َٝ إنو ٦بنوف، كأما امرأة  :ا امرأة نوح فكانت تقوؿ للناسأم ،ما زنتا))قاؿ: [ َُ]التحرٙب: ىجسََِزةَجَذة٢ُ

ىذا حديث صحيح اإلسناد " :(( قاؿ ا٢باكم فذلك خيانتهما ،لوط فكانت تدؿ على الضيف
 ككافقو الذىيب. "كٓب ٱبرجاه

الوجيز ُب تفسّب  (،ِِّ/ْ)الوسيط  (،ْٔ/ٔ)تفسّب ا٤باكردم (، ْٖٗ/ِّانظر: تفسّب الطربم )( ّ)
(، َٔٓ/ُ) لكرما٘ب، لغرائب التفسّب(، ْٖٕ /ٓ) تفسّب السمعا٘ب(، ُُُْ)ص: يزالكتاب العز 

(، ُّٓ/ُٕ) مفاتيح الغيب(، ُِّ -ُُّ/ْ) زاد ا٤بسّب (،ِْٓ/ِ) تفسّب البغوم(، ُِِٕ/ِ)
(، تفسّب ابن كثّب ْٕ -ْٔ/ٗ) تفسّب القرطيب (،َِٖ/ُ، البن العريب )أحكاـ القرآف(، ٕٓٓ/َّ)
 .(ّٕٓ/ُْ )(، ركح ا٤بعا٘بُُٕ/ٖ)

٧بمد بن نصر [، ك ُٕٔٗ[، كالبزار ]ُُٖٗ] عبد بن ٞبيد[، ك ُِّّٖأخرجو أٞبد بإسناد حسن ] (ْ)
( )شرح مشكل اآلثار ُب  الطحاكمك  [،ِّٖٔ[، كأبو يعلى ]ّْٗ( ])تعظيم قدر الصبلة ُب  ا٤بركزم

 القضاعيك  ،[َِٔٔ( ]األكسط)كالطربا٘ب ُب  [،ُّٔ( ])مكاـر األخبلؽُب  ا٣برائطي[، ك ّٕٖٗ]
(: ٔٗ/ُ)  ا٥بيثمي[. قاؿ ّٖ( ]شرح السنة[، كالبغوم ُب )َُِٗٔ] البيهقيك  [،ْٖٗ]
كغّبه،  ابن معْب :أبو ىبلؿ، كثقو :، كفيو(األكسط)كالطربا٘ب ُب  ،كالبزار ،كأبو يعلى ،ركاه أٞبد"

 =ل العلمأبو ىبلؿ قد ركل عنو ٝباعة من أى(: ّْٗ/ُّكقاؿ البزار ) ."النسائي كغّبه :كضعفو
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 .ال نفي حقيقة اإلٲباف ،أراد نفي الكماؿقاؿ غّب كاحد: 
 يفي ال ٤بن دين كال لذلك، مستحبلن  األمانة يؤدم ال ٤بن إٲباف ال: معناه: كقيل

  .لذلك مستحبلن  بالعهد
، اإلٲباف نفي بو ا٤برادي  كليس الوعيد، شأف ىو كما ،كتشديد تغليظ ىو: كقيل

 .(ُ)كقيل غّب ذلك
 
 الخيانة بمعنى: المعصية: - ٕ

"كيقاؿ لعاصي ا٤بسلمْب: خائن؛ ألن و مؤٛبن على دينو.  :قاؿ ابن قتيبة 
ًْ حمسقاؿ:  اَُاحُِس ٌَ

َ
ٔا أ َ َوالرهُشَٔل َوََتُُُٔ ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
يريد:  [،ِٕ]األنفاؿ: ىجسيَا أ

ًْ حمس :اؿ اهلل ا٤بعاصي. كق جُْفَصُس
َ
ًْ ََتَْخأَُُن أ ًْ ُنِْخُ ُهُس

َ
ُ أ ًَ اَّلله [، ُٕٖ]البقرة: ىجسَغيِ

 . (ِ)أم: ٚبونوهنا با٤بعصية"

ا حمس :ُب تفسّب قولو  :قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  َٓ حُّ
َ
يَا أ

 ِ اَُاح ٌَ
َ
ٔا أ َ َوالرهُشَٔل َوََتُُُٔ ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ اَّله : "كتشمل ا٣بيانة كل معصية ىجسُس

خفية، فهي داخلة ُب ال ٚبونوا؛ ألف الفعل ُب سياؽ النهي يعم، فكل معصية خفية 
فهي مراد من ىذا النهي، فتشمل الغلوؿ الذم حاموا حولو ُب قضية األنفاؿ؛ ألهنم ٤با 

 ٙبذيرىم سأؿ بعضهم النفل، ككانوا قد خرجوا يتتبعوف آثار القتلى ليتنفلوا منهم، تعْب
من الغلوؿ، فذلك مناسبة كقع ىذه اآلية من ىذه اآليات سواء صح ما حكي ُب 

 سبب النزكؿ أـ كانت متصلة النزكؿ بقريناهتا.

                                                                                                                                                                    

ا٤بهذب ُب اختصار " سنده قوم":  قاؿ الذىيبك  ."كاحتملوا حديثو، كإف كاف غّب حافظ=
 (.َّٖٓ/ٕ، للذىيب  )السنن الكبّب

 ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح(، ِْٗ/ِ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، ُّٖ/ٔفيض القدير )انظر:  (ُ)
(ُ/ُّّ.) 

 (.ِِٖ)ص:ىة األعْب النواظر، البن ا١بوزم نظر: نز (، كأِِتأكيل مشكل القرآف )ص: (ِ)
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أف يتعدل إٔب مفعوؿ كاحد كىو ا٤بخوف، كقد يعدل  :كفعل: )ا٣بيانة( أصلو
أنو نصب على  تعدية ثانية إٔب ما كقع نقضو، يقاؿ: خاف فبلننا أمانتو أك عهده، كأصلو

نزع ا٣بافض، أم: خانو ُب عهده أك ُب أمانتو، فاقتصر ُب ىذه اآلية على ا٤بخوؼ 
ًْ حمس : ابتداء، كاقتصر على ا٤بخوف فيو ُب قولو اَُاحُِس ٌَ

َ
ٔا أ أم: ُب  ،ىجسَوََتُُُٔ

 .(ُ)أماناتكم، أم: كٚبونوا الناس ُب أماناتكم"
ْخُْيَِّحمس :كقولو 

َ
َّاْْل ََّرةن٠ََِح ُٛ َٚ ًْ النظرة ا٣بائنة، كىو الذم  :يعِب [ُٗر:]غاف ىجسَح

ييسارؽ الن ظر إٔب ما ال ٰبل
(ِ). 

 
 الخيانة بمعنى: نقض العهد: - ٖ

ًْ حمس :كمنو قولو  ُٓ ٌِِْ ٍَِث  ِ يُِع لََعَ َخان   [.ُّ]ا٤بائدة: ىجسَوََل حََزاُل تَػه
"كيقاؿ: لناقض العهد: خائن؛ ألنو أمن بالعهد كسكن  :قاؿ ابن قتيبة 

ٍْٔم ِخياَُثً حمس :كنكث. قاؿ اهلل إليو، فغدر  َْ كَ َه ٌِ ا ََتاَذ ٌه أم:  [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسِإَو
 . (ّ)نقضنا للعهد
ٍْٔم ِخياَُثً حمس : قولو" : ٰبٓب بن سبلـكقاؿ  َْ كَ ٌِ َه  ا ََتاَذ ٌه نزلت  ىجسِإَو

٣ْ٠َُِّٜحمس (:سورة ا٤بائدة)ُب اليهود. كمثلها ُب  ََّرةن٠ٍَِحَّ ُِٚىَّلََعَ اليهود.  :يعِب ىجسََّْٛوَلَّدََضاُلََّتم 
كمن معو، ككانوا  وا بقتل الن يبٍّ نقضوا العهد، كٮب   : ذكره ٦باىد

 .(ْ)" ثبلثة نفر: أبو بكر، كعمر، كعلي
 

                                                             

 (.ِِّ/ٗالتحرير كالتنوير ) (ُ)
(، ِِٕ/ٕ) تفسّب أيب السعود(، ُٕٕ)ص: يحٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبةلالتصاريف لتفسّب القرآف، انظر:  (ِ)

 (.ُّّ/ُِ) ركح ا٤بعا٘ب(، ُِّ/ٓ) البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد (،ْٓ/ٓ) تفسّب البيضاكم
 (.ِِٔتأكيل مشكل القرآف )ص: (ّ)
 (،ِٕ/ِ، للشوكا٘ب )فتح القدير(، ِّٓ/ٖ) تفسّب الطربم(، كانظر: ُٖٕ)ص: التصاريف لتفسّب القرآف (ْ)

 (.ِِٖ/ِ) جعفر النحاس ، أليبمعا٘ب القرآف
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 الخيانة بمعنى: ترؾ األمانة: – ٗ
احمس :كمنو قولو  ًٍ َْ لِيَْخانَِِِْي َخِصي نزلت ُب طعمة  [.َُٓ]النساء: ىجسَوََل حَُس

 .(ُ)رع فخاهنابن أبّبؽ، كاف عنده د
 
 :أو الكذب الخيانة بمعنى: الزنا - ٘

يَْسَّحمس :كمنو قولو  َٖ َّ ََّح٣ِْسي ََّل َ َّاَّلل  ن 
َ
ََّوأ ََيِْت َّثِةْٙ ُر١ُْ٠

َ
َّأ ْٛ َ َّل ّّنِ

َ
َّأ َٛ ًَْٚ َِِّلَ َٕ ِ َذل

 .(ِ)أم: الزانْب[، ِٓ]يوسف: ىجساْْلَةن٠ِِْيََّ
فالضمّب للعزيز أم ٓب أخنو  ،كٰبمل على من قاؿ: إنو من قوؿ يوسف 

 . زكجتو ُب غيبتو، بل تعففت عنهاُب
 ـ،ا على ما تقدعطفن  ،كمن قاؿ: إنو من قوؿ امرأة العزيز فيحمل على الكذب

ََّٛحمسكالضمّب ُب  ، ٗبا قبلومتصبلن  ًَْٚ ُر١ْ٠َُّحمسك ىجسِِلَ
َ
أم:  ،على ىذا ليوسف  ىجسأ

 .(ّ)ليعلم يوسف أ٘ب ٓب أكذب عليو ُب حاؿ غيبتو، كاإلشارة بذلك إٔب توبتها كإقرارىا
ُر١ُْ٠َّحمستقوؿ امرأة العزيز: ذلك الذم اعَبفت بو على نفسي 

َ
َّأ ْٛ َ َّل ّّنِ

َ
َّأ َٛ َٚ ًْ ِِلَ

ََيْتَِّ ليعلم يوسف أ٘ب ٓب أكذب عليو ُب حاؿ الغيبة، كجئت بالصحيح  :أم ىجسثِةْٙ
، أك ليعلم زكجي أ٘ب ٓب أخنو بالغيب ُب نفس األمر، كال (ْ)كالصدؽ فيما سئلت عنو

                                                             

نثور الدر ا٤ب (،َُّٔ/ْ) البن أيب حاًب ،(، تفسّب القرآف العظيمُٕٔ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) (ُ)
(، ُُُ/ِ(، الوسيط، للواحدم )ِٖٓ/ُالنكت كالعيوف ) (،َْٓ/ِ(، تفسّب ابن كثّب )ِٕٔ/ِ)

 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖ(، نزىة األعْب النواظر )ص:ْٓٔ/ُزاد ا٤بسّب )
 آفكانظر: التصاريف لتفسّب القر  ،(ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖ( انظر: نزىة األعْب النواظر )ص:ِ)

  (.ْٕٗ/ ٗ(، تفسّب ابن عادؿ )ُٕٗ/ِ(، ٕبر العلـو )ُٖٕ)ص:
 (.ْٕ/ّ) تفسّب ا٤باكردم(، ّٖٗ/ُ) التسهيل لعلـو التنزيل انظر: (ّ)
يْتَِّحمس" :قولو  :قاؿ القرطيب  (ْ) ََ َّثِةْٙ ُر١ُْ٠

َ
َّأ ْٛ َ َّل ّّنِ

َ
َّأ َٛ ًَْٚ َِِّلَ َٕ ِ اختلف فيمن قالو، فقيل: ىو  ىجسَذل

َُّّْحمس صل بقو٥با:من قوؿ امرأة العزيز، كىو مت  ؛أقررت بالصدؽ :أم [،ُٓ]يوسف: ىجساْْلَنََّخْؿَدَؽَّاِْلَ
بالكذب عليو، كٓب أذكره بسوء كىو غائب، بل صدقت كحدت عن  :أم ،ليعلم أ٘ب ٓب أخنو بالغيب

 (.َِٗ/ٗ" تفسّب القرطيب )ا٣بيانة
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 امتنع، فاعَبفت ليعلم أ٘ب بريئة.اكدت ىذا الشاب مراكدة فكقع احملذكر األكرب، كإ٭با ر 
يَْسَّاْْلَةن٠ِِْيََّحمس َٖ ََّلََّح٣ِْسيَّ َ َّاَّلل  ن 
َ
 ده.ال يرضاه كال يسد :أم ىجسَوأ

ََّٛحمس :ٍب إف تأكيل قولو  ًَْٚ َِِّلَ َٕ ِ على أنو حكاية قوؿ امرأة  -...اآليةىجسَذل
األليق كاألنسب بسياؽ كىذا القوؿ ىو األشهر ك  : ابن كثّب ا٢بافظ قاؿ -العزيز

، كانتدب لنصره اإلماـ (تفسّبه)ُب   القصة كمعا٘ب الكبلـ. كقد حكاه ا٤باكردم
 .(ُ)فأفرده بتصنيف على حدة ، العبلمة أبو العباس ابن تيمية

كٓب ٰبك ابن جرير كابن أيب حاًب  ، كقد قيل: إف ذلك من كبلـ يوسف
  .ر لظهور الرباءةت كالتأ٘ب كالتشمكا٤بعُب: ذلك التثب .سواه

ََّٛحمس ًَْٚ ُر١ْ٠َُّحمس .العزيز ىجسِِلَ
َ
َّأ ْٛ َ َّل ّّنِ

َ
أ٘ب   بظهر الغيب ُب أىلو، أك ليعلم اهلل ىجسأ

يَْسَّاْْلَةن٠ِِْيََّحمسألف ا٤بعصية خيانة. ٍب أكد أمانتو بقولو:  ؛ٓب أخنو َٖ ََّلََّح٣ِْسيَّ َ َّاَّلل  ن 
َ
 ،ىجسَوأ

كفيو تعريض  .ن عاقبتوأمره، أم: سدده كأحس ا ٤با ىدل اهلل كأنو لو كاف خائنن 
حْب ساعدىا بعد ، بامرأة العزيز ُب خيانتها أمانتو، كبالعزيز ُب خيانة أمانة اهلل 

ا، لئبل يكوف ٥با مزكين  ؛ظهور اآليات على حبسو، ٍب أراد أف يتواضع هلل، كيهضم نفسو
كإ٭با ىو  ا، كليبْب أف ما فيو من األمانة ليس بو كحده،ا كمفتخرن كٕبا٥با ُب األمانة معجبن 

ِّْسَّحمسكلطفو كعصمتو فقاؿ:   بتوفيق اهلل ََّج ثَّصُِئ
ُ
َّأ ة َٜ ال  :أم [،ّٓ]يوسف: ىجسَو

فإف النفس البشرية تأمر  ؛أنزىها من الزلل، كال أشهد ٥با بالرباءة الكلية، كال أزكيها
من النفوس الٍب   بالسوء، كٙبمل عليو ٗبا فيها من الشهوات، إال ما رحم اهلل

 وع ُب ا٤بساكئ.يعصمها من الوق
  . ىذا خبلصة ما قرركه على أنو كبلـ يوسف

                                                             

 (.ِٖٗ/َُ) تيمية البن ،الفتاكل ٦بموع: انظر(، ك ّٓٗ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ُ)



 

25 
 

ألف سياؽ الكبلـ كلو  ؛كالقوؿ األكؿ أقول كأظهر : ابن كثّبا٢بافظ قاؿ 
عندىم، بل بعد ذلك  من كبلـ امرأة العزيز ٕبضرة ا٤بلك، كٓب يكن يوسف 

 .(ُ)-كاهلل أعلم -أحضره ا٤بلك
حيث  و ا٢بافظ ابن كثّب )البحر( ما رجح ُب حياف  كاستظهر أبو

ََّٛحمسكمن ذىب إٔب أف قولو: قاؿ: " ًَْٚ َِِّلَ َٕ ِ   إٔب آخره، من كبلـ يوسف ىجسَذل
 ٰبتاج إٔب تكلف ربط بينو كبْب ما قبلو، كال دليل يدؿ على أنو من كبلـ يوسف

"(ِ). 
َّْٛحمس :كقولو  :كقاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور  َ َّل ّّنِ

َ
َّأ َٛ َٚ ًْ َِِّلَ َٕ ِ َذل

ُر٠َّْ
َ
يَْسَّاْْلَةن٠ِِْيََّأ َٖ ََّلََّح٣ِْسيَّ َ َّاَّلل  ن 

َ
يِْتََّوأ ََ أف ا١بملة من قوؿ  :ظاىر نظم الكبلـ ىجس١َُّثِةْٙ

إٔب فرقة من   امرأة العزيز، كعلى ذلك ٞبلو األقل من ا٤بفسرين، كعزاه ابن عطية
كىو ُب موقع العلة ٤با ،  أىل التأكيل، كنسب إٔب ا١ببائي، كاختاره ا٤باكردم

ِع١َِّحمس :ٝبلةتضمنتو  ّْ ََّج ْٞ ََّخ ََّراَوْدد١ُُ َٟة
َ
كما عطف عليها من إقرار برباءة  [ُٓ]يوسف: ىجسأ

ٗبا كانت رمتو بو. فاإلشارة بذلك إٔب اإلقرار ا٤بستفاد من ٝبلة أنا   يوسف
ََّٛحمسذلك اإلقرار  :راكدتو أم ًَْٚ ُر١ْ٠َُّحمس  يوسف ىجسِِلَ

َ
َّأ ْٛ َ َّل ّّنِ

َ
 .ىجسأ

ََّٛحمسكالبلـ ُب  ًَْٚ )أف( مضمرة، فهو ُب ػبعدىا منصوب ب الـ كي، كالفعل ىجسِِلَ
 تأكيل ا٤بصدر، كىو خرب عن اسم اإلشارة.

ٓب أرمو ٗبا يقدح فيو  :ُب غيبتو، أم :كالباء ُب بالغيب للمبلبسة أك الظرفية، أم
 ُب مغيبو. ك٧بل اَّركر ُب ٧بل ا٢باؿ من الضمّب ا٤بنصوب.

لكذب ضد أمانة القوؿ ألف ا ؛ا: ىي هتمتو ٗبحاكلة السوء معها كذبن (ا٣بيانة)ك
 با٢بق.

                                                             

 (.ُٖٔ/ٔ) ٧باسن التأكيل(، ّٓٗ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ُ)
 (.ِٖٗ/ٔ) البحر احمليط ُب التفسّب (ِ)



 

26 
 

إذ نفت  ؛كالتعريف ُب الغيب تعريف ا١بنس. ٛبدحت بعدـ ا٣بيانة على أبلغ كجو
ا٤بغيب أمكن ٤بريد  كىو حائل بينو كبْب دفاعو عن نفسو، كحالة ،ا٣بيانة ُب ا٤بغيب

فيدفع  ،ألف ا٢باضر قد يتفطن لقصد ا٣بائن ؛ا٣بيانة أف ٱبوف فيها من حالة ا٢بضرة
 و با٢بجة.خيانت

يَْسَّاْْلَةن٠ِِْيََّحمس َٖ ََّلََّح٣ِْسيَّ َ َّاَّلل  ن 
َ
عطف على ليعلم كىو علة ثانية إلصداعها  ىجسَوأ
ال يهدم كيد ا٣بائنْب. كا٣برب مستعمل ُب الـز الفائدة   كألف اهلل :با٢بق، أم

َلَّحمس  ألف علة إقرارىا ىو علمها بأف اهلل ؛كىو كوف ا٤بتكلم عا٤با ٗبضموف الكبلـ
يَْسَّاْْلَةن٠ِِْيَََّح٣ْسَِّ َٖ  .ىجسيَّ

َّاْْلَةن٠ِِْيََّحمس :كمعُب يَْس َٖ ََّح٣ِْسيَّ ال ينفذه كال يسدده. فأطلقت ا٥بداية الٍب  :ىجسَل
ىي اإلرشاد إٔب الطريق ا٤بوصلة على تيسّب الوصوؿ، كأطلق نفيها على نفي ذلك 

ُب الكوف جرت على أف فنوف الباطل كإف راجت   إف سنة اهلل :التيسّب، أم
ٌَّْحمس، ال تلبث أف تنقشع أكائلها ََّزا٢ِ ٤َ٢َُّ ََِّإَِذا ١ُ َُ َٜ ََّذَيْس ِ٘ َّاْْلَةِل

َّلََعَ ِ ّْ َّثِةِْلَ ِشُف ْٔ ََّج
ْ٘  ىجسثَ

 .(ُ)"[ُٖ]األنبياء:
كما –كا٢باصل أف ا٣بيانة تأٌب ٗبعُب الكذب كا٣بداع، كىي ال ٚبلو منهما 

 . -سيأٌب بياف ذلك
 : و ُب الدنيا، بل ٰبرمو ىدايت ،ال يرشد كيد من خاف أمانتوكعلى العمـو

. فيندرج ا٤بعُب ا١بزئي ٙبت: القاعدة الكلية، (ِ)كس األشهاد ُب العقىبؤ كيفضحو على ر 
 كا٤بعُب العاـ. 

                                                             

 (.ِّٗ-ِِٗ/ُِ) التحرير كالتنوير (ُ)
الوجيز ُب  (،ُٕٔ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد(، ُُٓ /ُِ، للواحدم )فسّب البسيطتالانظر: ( ِ)

 الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، ْْٖ/ِ) علم التفسّبزاد ا٤بسّب ُب  (،َٓٓ) تفسّب الكتاب العزيز
(ُ/ْْْ.) 
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كىي ، كمتداخلة متشعبة موضوعاتمتعددة، ك ٥با صور كثّبة، كأبواب ا٣بيانة ك 
 .-كما سيأٌب بياف ذلك–كآثارىا  متفاكتة ٕبسب مفاسدىا
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 :ػػاضطبحثػاألولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اضتحذغرػطنػاضخغاظظػوبغانػراشبتؼاػوآثارعاػ            
 
 

َ ََل ُُيِبُّ حمس :اهلل  إف ا٣بيانة فعل قبيح مذمـو ُب الكتاب كالسنة. قاؿ إِنه اَّلله
ا ًٍ ثِي

َ
اًُا أ ٔه َْ ََكَن َخ أم: من اعتاد ا٣بيانة كألف اإلٍب فلم يعد ينفر منو،  [،َُٕ]النساء: ىجسٌَ

أىل األمانة  كال ٱباؼ العقاب اإل٥بي عليو، فّباقبو فيو، كإ٭با ٰبب اهلل 
 .(ُ)كاالستقامة

َ ََل ُُيِبُّ اْْلَانِِِْيَ حمس :كقاؿ  َ ََل ُُيِبُّ حمسكقاؿ: [، ٖٓ]األنفاؿ: ىجسإِنه اَّلله إِنه اَّلله
ٔهاٍن َنُفٔرٍ  "كا٣بواف  :قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي  [.ّٖ]ا٢بج: ىجسُُكه َخ

كالكفور كبلٮبا صيغة مبالغة؛ ألف )الفعاؿ( بالتضعيف، ك)الفعوؿ( بفتح الفاء من 
صيغ ا٤ببالغة، كا٤بقرر ُب علم العربية أف نفي ا٤ببالغة ُب الفعل ال يستلـز نفي أصل 

مبالغتو ُب قتلهم، كٓب يستلـز ذلك  الفعل، فلو قلت: زيد ليس بقتاؿ للرجاؿ فقد نفيت
أنو ٓب ٰبصل منو قتل لبعضهم، كلكنو ٓب يبالغ ُب القتل، كعلى ىذه القاعدة العربية 

ال ٰبب ا٤ببالغْب ُب الكفر كا٤ببالغْب ُب  ا٤بعركفة فإف اآلية قد صرحت بأف اهلل 
ة فيهما. كال ا٣بيانة، كٓب تتعرض ٤بن يتصف ٗبطلق ا٣بيانة كمطلق الكفر من غّب مبالغ

ذلك ُب  يبغض ا٣بائن مطلقنا، كالكافر مطلقنا، كقد أكضح  شك أف اهلل 
اٍء إِنه حمسبعض ا٤بواضع، فقاؿ ُب ا٣بائن:  َٔ ًْ لََعَ َش ِٓ ٍم ِخَياًَُث فَاُْتِْذ إََِلْ ْٔ َْ كَ ٌِ َه  ا ََتَاَذ ٌه ِإَو

                                                             

 (.ِّٓ/ٓا٤بنار ) (ُ)
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َ ََل ُُيِبُّ اْْلَانِِِْيَ  َ َوالرهُشَٔل فَإِْن حمس: كقاؿ ُب الكافر [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجساَّلله ٔا اَّلله ِغيُػ
َ
كُْو أ

 ََ َ ََل ُُيِبُّ اىََْكفِرِي ْٔا فَإِنه اَّلله ىه َٔ  .(ُ)"[ِّ]آؿ عمراف: ىجسحَ
ًْ حمس :كقد اهلل  اَُاحُِس ٌَ

َ
ٔا أ َ َوالرهُشَٔل َوََتُُُٔ ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
يَا أ

ٍُٔنَ  ًْ تَْػيَ جُْخ
َ
 [.ِٕؿ:]األنفا ىجسَوأ

ْن حمس :كقاؿ 
َ
ًْ َبْْيَ انلهاِس أ ُخ ٍْ اَُاِت ِإَوَذا َخَه ٌَ

َ
ْن حَُؤدُّوا اْْل

َ
ًْ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنه اَّلله

ٔا ةِاىَْػْدلِ  ٍُ  [.ٖٓ]النساء: ىجسََتُْه
فمن ٰبفظ األمانة كيؤديها فهو أمْبه ككُبٌّ كصادؽ، كمن ال ٰبفظها كال يؤديها 

 .ك٨بادًع فهو خائنه 
نعداـ الثقة بْب أفراد اَّتمع، فبل يأمن الناس من فسدت ذمتو، كا٣بيانة سبب ال

  نقض العهد كا٤بيثاؽ، كمن غش ككذب.كمن 
فبل يأمن صديق كإذا تفشت ا٣بيانة بْب الناس فسدت الذمم، كعم الببلء، 

كال يأمن الرجل جاره، كتضييع ا٢بقوؽ، صديقو، كال زكج زكجو، كال أب كلده، 
 كتنتهك ا٢برمات.

عمـو معناىا كثّب من الصور انة خصلة قبيحة ذميمة، كيندرج ٙبت فا٣بي
 الذميمة.

 ، سواء كاف بْب العبد كخالقو ميثاؽعهد أك  لكلٍّ فهي نقض من ا٤بكلف 
أك بْب ا١بماعة  أك بْب ا١بماعة كالفرد، الفرد كا١بماعة،أك بْب الفرد كالفرد، أك بْب 

 نقض عهد العبد مع نفسو.كا١بماعة، ك
  

                                                             

 (.ِِٔ/ٓ( أضواء البياف )ُ)
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 يانة ال ٚبلو من صورة من ىذه الصور:فا٣ب
 

نقض العهد بين 
 . العبد وخالقو

نقض العهد بين 
 الفرد والفرد.

نقض العهد بين 
 الفرد والجماعة.

نقض العهد بين 
 الجماعة والفرد.

نقض العهد بين 
 الجماعة والجماعة.

نقض عهد العبد 
 - - مع نفسو.

 
ََ حمس :و قول ُب كالكفر ا٣بيانة بْب  اهلل كقد قرف ِي َِ اَّله َ يَُدافُِع َغ إِنه اَّلله

اٍن َنُفٔرٍ  ٔه َ ََل ُُيِبُّ ُُكه َخ ٔا إِنه اَّلله ُِ ٌَ  [.ّٖ]ا٢بج: ىجسآ
ََضََب حمسعن ذلك ُب قولو:  كا٣بيانة من أسباب كلوج النار كما أخرب اهلل 

َت لٍُٔط َكَ 
َ
َت ٍُُٔح َواْمَرأ

َ
ََ َزَفُروا اْمَرأ ِي َرًًل لَِّله ٌَ  ُ َْ ِغَتادَُِا َصاِِلَْْيِ اَّلله ٌِ  َِ جََخا ََتَْج َختَْديْ

ِ َشيْئًا ََ اَّلله ٌِ ا  ٍَ ُٓ ًْ ُحْغَِِيا َخِْ ا فَيَ ٍَ ُْ  [.َُ]التحرٙب: ىجسفََخاَجَخا
جاء ُب ا٢بديث: عن ابن كما كأشد الناس فضيحة يـو القيامة ىم ا٣بائنوف،  

ين إذا جمع اهلل األولين واآلخر )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عمر 
 .(ُ)((يـو القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: ىذه غدرة فالف بن فالف

لكل غادر لواء يـو القيامة قاؿ: )) عن النيب  كعن أنس 
 .(ِ)((يعرؼ بو

ك)الغاًدر(: الذم يػيوىاًعدي على أمر كال يفي بو. فالغادري ترفعي لو رايةه تيسىج لي عليها 
يامة. ك٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو، كما جاء ُب غىٍدرىتيو، فيفضحي بذلك يوـى الق

                                                             

 [.ُّٕٓ[، مسلم، كاللفظ لو ]ُُُٕ، ُّٖٖ] صحيح البخارم( ُ)
 [.ُّٕٕ[، مسلم ]ُّٖٔالبخارم ]صحيح  (ِ)
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لكل غادر لواء قاؿ: )) عن النيب  عن أيب سعيد  :)الصحيح(
 .(ُ)((عند اْسِتِو يـو القيامة

ككلما كانت الغدرة كبّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ُّا ُب يـو 
قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ: عن أيب سعيد  :ا٤بوقف العظيم، كما جاء ُب )الصحيح(

: (( ِلُكلّْ غادر لواء يـو القيامة، يُػْرَفُع لو ِبَقْدِر َغْدرِِه، أًل وًل َغاِدَر
؛ ألف  غىٍدرىهي يػىتػىعىد ل ضىرىريهي إٔب خىٍلقو كثّبين؛ ألنو ٲبلك (ِ)((َأْعَظُم َغْدرًا من َأِميِر َعامَّة

 وفاء. القوة كالسلطاف، كال حاجة لو إٔب الغدر، لقدرتو على ال
ا على إخفاء فا٣بائن  يـو القيامة يفضح سخيانتو فإنو كإف عمل ُب الدنيا جاىدن

 فضح بو، ٍب ا١بزاء كالعقاب. يي يػيٍعرؼ ك ، كيرفع لو لواء بقدر غدره على رؤكس األشهاد
كقد جاءت األحاديث ٧بذٍّرةن من ا٣بيانة، كمبينةن عاقبةى من خاف كما ُب قولو 

: ((ًعا أىُل النَّاِر خمسة : الضَِّعيُف الذي ًل زَبْػَر لو، اّلذين ىم فيكم تَػبػَ
ًل يَػْبتَػُغوَف أىاًل وًل ماًًل، والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل َخانَو، 

))اْلُبْخَل  كذكر: ،ورجٌل ًل ُيْصِبُح وًل يُْمِسي إًل وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلَك((
  .(ّ)((ير: اْلَفحَّاشأو الَكِذَب. والشّْْنظِ 

                                                             

 (.ُٓ[ )ُّٖٕسلم ]( صحيح مُ)
 (.ُٔ[ )ُّٖٕمسلم ]( صحيح ِ)
أم: ال عقل لو يزبره، كٲبنعو ٩با ال ينبغي. أم: إنساف ضعيف،  ()ال زبر لو()[. ِٖٓٔح مسلم ]( صحيّ)

كلكنو إمعة منافق يسّب كراء أصحاب الرياسة؛ ليأخذ منهم، فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره 
م، أك بالصحيح، كال ٰباكؿ أف يفكر مثل الناس، لو أساء الناس قلدىم، أك كانوا ٦برمْب فهو مثله

طيبْب قلدىم، فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا لو حسنة، ىذا اإلنساف من أىل النار مع أنو ضعيف، 
 -٨بفف كمشدد- ()ال يتبعوف() النسخ: بعض يطلبوف، كُب أم: ((يػىٍبتػىغيوفى ))ال لكنو من شر ا٣بلق. 

ِب: يعيش ُب الدنيا ال يريد أم يع (( كال ماالن ال يبتغوف أىبلن )) يبتغوف،من االتباع، أم: يتبعوف كيتبعوف. 
)كا٣بائن )كاف يتبعهم ُب الدنيا.  شيء، عاش نكرة كمات نكرة، كيـو القيامة ٰبشر مع ىؤالء الذم

أم: ال يبإب ىل يأكل من حبلؿ أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو أك من  (الذم ال ٱبفى لو طمع(
 =أكثر النسخ أك الكذب كُب بعضهاىكذا ىو ُب  (البخل أك الكذب()) :حرمتو، كال يهمو. كذكر
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، ))والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل َخانَو(( : قولو
يعِب: أنو إذا ظهر لو شيء من مطامع الدنيا سعى جاىدنا ألخذه، فهو ال يبإب ىل 
يأكل من حبلؿ أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو أك من حرمتو، كال يهمو أكاف من 

 ال يتحرل ا٢ببلؿ كا٢براـ، كال يهمو ىذا األمر.  حبلؿ أـ حراـ، فهو
))والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل " :قاؿ ابن رجب 

، أم: يعِب: ال يقدر على خيانة كلو كانت حقّبة يسّبة إال بادر إليها َخانَو((
 كاغتنمها. 

نة ُب األمانات كيدخل ُب ذلك: التطفيف ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، ككذلك: ا٣بيا
القليلة، كالودائع، كأمواؿ اليتامى كغّب ذلك، كىو خصلة من خصاؿ النفاؽ، كرٗبا 

ُب ارتكاب احملاـر سرًّا مع  كرسولو  يدخل ُب ا٣بيانة: من خاف اهلل 
 .(ُ)إظهار اجتناُّا

 قاؿ بعض السلف: كنا نتحدث أف صاحب النار: من ال ٛبنعو خشية اهلل 
 .(ِ)من شيء خفي لو"

 ((ورجٌل ًل ُيْصِبُح وًل يُْمِسي إًل وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلكَ ))كقولو: 
ٱبادعك بسبب أىلك كمالك، أم طمع ُب مالك كأىلك، فيظهر عندؾ األمانة " م:أ

ا٣بيانة ال ٚبلو من ا٤بكر كا٣بداع، كقد جاء ُب ا٢بديث: ف .(ّ)"كالعفة كٱبوف فيهما
 ((. المكر والخديعة في النَّار))

                                                                                                                                                                    

فسره ُب ا٢بديث بأنو الفحاش، كىو  ()الشنظّب(ك)كالكذب كاألكؿ ىو ا٤بشهور ُب نسخ ببلدنا. =
 السيء ا٣بلق. 

يعِب: أنو يظهر الزىد كالورع، لكنو إذا خبل بنفسو أك سافر إٔب مكاف بعيد كٓب يكن عليو رقيب من الناس  (ُ)
 كال ٱبافو. هو ال يراقبي اهلل فعل ا٤بعاصي كا٤بنكرات، ف

 (.ِٕٗ( التخويف من النار كالتعريف ٕباؿ دار البوار )ص:ِ)
 (.ُُّٖ/َُ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ّ)
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   .(ُ)((المكر والخديعة والخيانة في النَّاركُب لفظ: ))
كا٣بيانة من الذنوب ا٤بتوعد عليها با٢برماف من دخوؿ ا١بن ة، كما أخرب النيب 

 :ْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها )) عن ذلك بقولو َما ِمْن َعْبٍد اْستػَ
 .(ِ)((الَجنَّةِ  بَِنِصيَحٍة، ِإًلَّ َلْم َيِجْد رَاِئَحةَ 

َما ِمْن َواٍؿ يَِلي َرِعيًَّة ِمَن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم، ِإًلَّ كُب لفظ: ))
ـَ اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ   .(ّ)((َحرَّ

كتعدٍّ للحدكد الٍب شرعها؛ كلذلك فإف ا٣بائن  ،كا٣بيانة فيها جرأة على اهلل 
قاؿ اهلل )) عن ذلك بقولو: ، كما أخرب النيب يـو القيامة  هلل  خصم

ا تعالى: ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرِّ 
 .(ْ)((فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره

كا٣بيانة ُب األمانة من خصاؿ )النفاؽ األصغر( الذم ىو نفاؽ األعماؿ ك٫بوىا، 
آيُة المنافق ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا )) :ا٤بشهور عنو  للحديث

أربٌع من ُكنَّ فيو كاف )) :كقاؿ  ،(ٓ)((َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف
منافًقا خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى 

َث َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َيَدَعَها: إذا اْؤُتِمَن َخاف، وإذا حدَّ 
 .(ٔ)((َفَجر

                                                             

[ عن أنس، كسكت عنو الذىيب ُب )التلخيص(. كركاه أبو داكد ُب )مراسيلو( ٕٖٓٗأخرجو ا٢باكم ]( ُ)
 رنا. كا٢بديث إسناده حسن.[ عن ا٢بسن ]البصرم[ مرسبلن ٨بتصُٓٔ]

  [.ُِْ[، مسلم ]َُٕٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُِْ[، مسلم ]ُُٕٓ( صحيح البخارم ]ّ)
 [. َِِٕ، ِِِٕ( صحيح البخارم ]ْ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ٓ)
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْ( صحيح البخارم ]ٔ)
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 :، كأشدىاكتة ٕبسب مفاسدىا كخطرىا كآثارىاكا٣بيانة من الكبائر، كىي متفا
ككاف ضرره عامًّا، كمن كأب أعداء األمة كأعاهنم، ككمن استغل  ،ما أصاب الدين

 منصبو ُب ظلم الناس، كأكل حقوقهم، كإىدار مقدرات األمة.
ا٣بيانة ُب كل شيء قبيحةه، كبعضها شره من بعض، كليس " :ىيب قاؿ الذ

 .(ُ)"كارتكب العظائم ،من خىانىكى ُب فػىٍلسو كمن خانك ُب أىلك كمالك
أف  ا٣بيانة ُب األمانات كالوديعة كالعْب ا٤برىونة  :كذكر ابن حجر ا٥بيتمي 

صر ح بو غّب كاحد،  كا٤بستأجرة ك٫بو ذلك من الكبائر، كقاؿ: "عد  ذلك كبّبة ىو ما
 .(ِ)كظاىر ٩ب ا ذكر ُب اآليات كاألحاديث"

العرض أعز  ،ا٣بيانة ُب ا٢بـر أشد من ا٣بيانة ُب الدماء" :كقاؿ ابن حـز 
 ،كيصوف نفسو ٔبسمو ،ينبغي للكرٙب أف يصوف جسمو ٗبالو ،على الكرٙب من ا٤باؿ
فتبْب أف ا٣بيانة  .(ّ)"ائن كال يصوف بدينو شي ،كيصوف دينو بعرضو ،كيصوف عرضو بنفسو

  مراتب، كأهنا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا.
ألنو بذؿ ا٣بيانة  ؛كأما االستسرار با٣بيانة فضعة" : ا٤باكردمقاؿ اإلماـ 

مهْب، كلقلة الثقة بو مستكْب. كقد قيل ُب منثور ا٢بكم: من ٱبن يهن. كقاؿ خالد 
 ،األمانة ٚباف :كال تؤخر تووبالربعي: قرأت ُب بعض الكتب السالفة أف ٩با تعجل عق

 كالبغي على الناس. ،كالرحم تقطع ،كاإلحساف يكفر

                                                             

، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (َِٖ)ص: للذىيب الكبائر، (ُ)
(ُ/ْْْ.) 

 (.ْْٔ/ُالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )( ِ)
 (.ُٖ -َٖ، البن حـز )ص:األخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس (ّ)
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ا، كلو ٓب يكن من ذـ ا٣بيانة إال ما ٯبده ا٣بائن ُب نفسو من ا٤بذلة لكفاه زاجرن 
كأقول  ،كجدكل ثقتو لعلم أف ذلك من أربح بضائع جاىو ،كلو تصور عقىب أمانتو

 .(ُ)"كيقابل عليو من اإلعظاـ ،العز مع ما ٯبده ُب نفسو من ،شفعاء تقدمو
كقلة األمانة، فإذا حسمهما عن  ،كالداعي إٔب ا٣بيانة شيئاف: ا٤بهانةكقاؿ: "

 .(ِ)"نفسو ٗبا كصفت ظهرت مركءتو
كانعداـ ، كعدـ التقول ،قلة الورع كمن مسببات ا٣بيانة: ضعف اإلٲباف، كقلة

 الكرب، كا٢بسد.، ك كا١باه اصبُب ا٤باؿ أك ا٤بن الطمعاألثرة ك ك كا١بهل، ا٤بركءة، 
 كقد تكوف بالقوؿ، أك بالفعل، كباإلشارة، كالكتابة، كالسكوت، كالتجسس.

ر عنهما ، لقص  ة، ما ُب النكث كا٣بيانةع األمانكقاؿ حكيم: لو علم مضيٍّ  
 .(ّ)عنانو

، مع الداللة على أف كمن األحاديث الٍب ٙبذٍّر من ا٣بيانة، كتبْب عاقبة من خاف
: ما جاء ُب )صحيح مسلم( عن سليماف يـو القيامة حىق و من ا٣بائن يستوُب فا٤بخيو 

ُحْرَمة نساء المجاىدين )) :بن بريدة، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
، وما من رجل من القاعدين َيْخُلُف رجاًل من (ْ)على القاعدين كحرمة أمهاتهم

لقيامة، فيأخذ من عملو ما المجاىدين في أىلو فيخونو فيهم، إًل وقف لو يـو ا
، أم: فما تىظين وفى ُب رغبة اَّاىًد ُب أىٍخًذ حىسىنىاتًو كااًلٍسًتٍكثىاًر (ٓ)؟((شاء، فما ظنكم

منها ُب ذلك ا٤بقاـ؟ أم: ال يػىبػٍقىى منها شيء إال  أىخىذىهي. كقيل: أم: ما ظنكم باهلل 
                                                             

 (.ِّٓ)ص: أدب الدنيا كالدين (ُ)
 (.ِّٔ)ص: أدب الدنيا كالدين (ِ)
 (.ّٗٔ/ّ) نوف األدبهناية األرب ُب فانظر:  (ّ)

: ٙبرٙب التعرض ٥بن بريبة من نظر ٧بـر كخلوة كحديث ٧بـر أحدىماحرمة نساء اَّاىدين: ىذا ُب شيئْب:  (ْ)
: ُب برىن كاإلحساف إليهن كقضاء حوائجهن الٍب ال يَبتب عليها مفسدة، كال والثانيكغّب ذلك. 

 يتوصل ُّا إٔب ريبة، ك٫بوىا.
 [.ُٕٖٗصحيح مسلم ]( ٓ)
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 صدؽ ما أقوؿ فاحذركا  أف يفعل بو مع ىذه ا٣بيانة الٍب كقع ُّا؟ فإذا علمتم
 .(ُ)من ا٣بيانة ُب نساء اَّاىدين

فقد كرد النص بأف ا٤بسلمْب إذا خافوا من كا٣بيانة ذميمة حٌب مع الكفار، 
الكفار ا٣بيانة كنقض العهد بأف ظهر من قرائن أحوا٥بم ما يدؿ على خيانتهم، فإف 

لعهد معهم، بل ٱبربكهنم ا٤بسلمْب ال يعاملوهنم با٤بثل، فبل يغدركف ُّم، كال ينقضوف ا
ََِّةْٟجِْشَّحمس :قاؿ اهلل بعدـ استمرار العهد بْب الطرفْب،  َِّرَيةًَٟح ٤ٍََّْٓم ْٞ ِٜ َّ  ٞ َََّتَةَذ ة  ٜ ِإَو

َّاْْلَةن٠ِِْيََّ ََّلَُُّيِتُّ َ َّاَّلل  ََّظ٤َاٍءَّإِن  َّلََعَ ْٛ  .[ٖٓ]األنفاؿ:  ىجسإَِِل٣ِْ
َِّرَيةَٟحًَّحمسكأما قولو:  ٤ٍََّْٓم ْٞ ِٜ َّ  ٞ َََّتَةَذ ة  ٜ ا من قـو معاىدين خيانة كنكثن  :يعِب ىجسِإَو

َّْٛحمس .بأمارات ظاىرة فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاىر، كذلك أف َّىجسَِةْٟجِْشَّإَِِل٣ِْ
ا أنك قطعت ما بينك كبينهم، كال نن ا مكشوفا بيػٍّ كٚبربىم إخبارن  ،تظهر ٥بم نبذ العهد

َّحمس .تبادرىم ا٢برب كىم على توىم بقاء العهد، فيكوف ذلك خيانة منك ََّلَُُّيِتُّ َ َّاَّلل  إِن 
 .(ِ)فبل يكن منك إخفاء نكث العهد كا٣بداع .ُب العهود ىجساْْلَةن٠ِِْيََّ

ٯبوز نقضي العهد ٖبوؼ ا٣بيانة، فإف قاؿ قائل: ككيف " :قاؿ ابن جرير 
 ال يقْب؟ ظنٌّ  (وؼا٣ب)ك

 ا٣بيانة من آثارقيل: إف األمر ٖببلؼ ما إليو ذىبت، كإ٭با معناه: إذا ظهرت 
عدكؾ، كخفت كقوعهم بك، فألق إليهم مقاليد الس لم كآذهنم با٢برب. كذلك كالذم  

ا٤بشركْب إٔب مظاىرهتم على  إذ أجابوا أبا سفياف كمن معو من ،كاف من بِب قريظة
ك٧باربتهم معهم، بعد العهد الذم كانوا عاىدكا رسوؿى اهلل  رسوؿ اهلل 
  على ا٤بسا٤بة، كلن يقاتلوا رسوؿى اهلل.  فكانت إجابتهم إياه

خوؼ الغدر بو كبأصحابو منهم. فكذلك  إٔب ذلك، موجبنا لرسوؿ اهلل 
ظهر إلماـ ا٤بسلمْب منهم من دالئل الغدر مثل  حكم كل قـو أىل موادعةو للمؤمنْب

                                                             

 (.ُِْٔ/ٔ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ِْ/ُّانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )( ُ)
 (.ُِّ/ِ(، الكشاؼ )ْٖٗ -ْٕٗ/ُُمفاتيح الغيب ) (ِ)
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كأصحابو من قريظة منها، فحقٌّ على إماـ ا٤بسلمْب  الذم ظهرى لرسوؿ اهلل 
 ؤذهنم با٢برب.أف ينبذ إليهم على سواء، كي

ََّظ٤َاءٍَّحمس كمعُب قولو: أم: حٌب يستوم علمك كعلمهم بأف كل فريق منكم  ،ىجسلََعَ
 .(ُ)"حرب لصاحبو ال ًسٍلم

كما جاء ُب  ،ثرىاأ ، كقبحلعظم خطرىا ؛ كذلكمقابلة ا٣بيانة ٗبثلهابل ٯبوز ف
 .(ِ)((َأدّْ األمانة إلى من ائتمنك، وًل تخن من خانك)) ا٢بديث:

، (ّ)"كىذا ا٢بديث يعد ُب الظاىر ٨بالفنا ٢بديث: ىند :قاؿ ا٣بطايب 
كليس بينهما ُب ا٢بقيقة خبلؼ؛ كذلك ألف ا٣بائن ىو الذم يأخذ ما ليس لو أخذه 
ظلمنا كعدكاننا، فأما من كاف مأذكننا لو ُب أخذ حقو من ماؿ خصمو، كاستدراؾ 

بلو ٖبيانة مثل خيانتو. ظبلمتو منو فليس ٖبائن، كإ٭با معناه: ال ٚبن من خانك بأف تقا
كىذا ٓب ٱبنو؛ ألنو يقبض حقًّا لنفسو، كاألكؿ يغتصب حقًّا لغّبه. ككاف مالك بن أنس 

                                                             

 (.ِٔ -ِٓ/ُْتفسّب الطربم )( ُ)
(، أبو َّٔ/ْا٢بديث مركم عن أىب ىريرة كعن أنس. حديث أىب ىريرة: أخرجو البخارم ُب )التاريخ( )( ِ)

[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا:  ا٣برائطي ُب )مكاـر َُِْٔبمذم ][، كالّّٓٓداكد ]
[، كقاؿ: ِِٔٗ[، كا٢باكم ]ْٕٓ[، كالدارقطِب ]ّٓٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُْٖاألخبلؽ( ]

[، كالبيهقي ّٗٓ"صحيح على شرط مسلم كلو شاىد عن أنس"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو ٛباـ ]
[ قاؿ ا٥بيثمي ْٕٓ[، كُب )الصغّب( ]َٕٔرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ][. حديث أنس: أخَُِّّ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)الصغّب(، كرجاؿ الكبّب ثقات". كأخرجو أيضنا: الدارقطِب ُْٓ/ْ)
[، كالضياء َُِّْ(، كالبيهقي ]ُِّ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِِٕٗ[، كا٢باكم ]ِّٔٗ]
[ِّٕٖ.] 

إف أبا  :قالت ىند أـ معاكية لرسوؿ اهلل  :عن عائشة  :جاء ُب )الصحيح(ما  :يعِب (ّ)
سفياف رجل شحيح، فهل علي جناح أف آخذ من مالو سرا؟ قاؿ: ))خذم من مالو با٤بعركؼ ما 

  [.ُُْٕ[، مسلم ]َُٖٕ، َّٕٓ، ّْٔٓ، ُُِِيكفيك كيكفي بنيك(( صحيح البخارم ]
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  يقوؿ: إذا أكدع رجل رجبلن ألف درىم فجحدىا ا٤بودع، ٍب أكدعو ا١باحد ألفنا
 . (ُ)ٓب ٯبز لو أف ٯبحده"
لو ا٤بمنوع  "كاختلف العلماء فيمن منعو رجل حقو ٍب قدر :كقاؿ القاضي 

على ماؿ، ىل يأخذ حقو منو بغّب رضاه أك خفية عنو؟ فأجازه ٝباعة، كاحتجوا ُّذا 
 . الشافعي كابن ا٤بنذر :ا٢بديث، منهم

َأدّْ اأْلََمانََة إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وًل َتُخْن َمْن )): للحديث اآلخر ؛كمنعو آخركف 
القولْب عن   كدمكحكى الدا ، منهم مالك كأبو حنيفة (ِ)((َخاَنك
 . (ّ)"مالك 

((: "أم: ال تعامل ا٣بائن وًل تخن من خانكقولو: )) :قاؿ الطييب 
ٗبعاملتو، كال تقابل خيانتو با٣بيانة فتكوف مثلو. كال يدخل فيو أف يأخذ الرجل مثل 
حقو من ماؿ ا١باحد؛ كأنو استيفاء كليس بعدكاف كا٣بيانة عدكاف. أقوؿ: األكٕب أف 

يِّئَُث اْدَذْع ةِاىهِِت حمس :ا٢بديث علي معُب قولو ينزؿ ىذا  َوََل تَْصخَِٔي اِْلََصَُِث َوََل الصه

                                                             

 (.ُٖٔ/ّمعآب السنن ) (ُ)
، [ّّٓٓ]كأبو داكد  [،ُِّْ] (التاريخ) ُب مأخرجو البخار  كقد ، ىريرة أيبمركم عن  ا٢بديث (ِ)

شرح [، كالطحاكم ُب )ََِٗأخرجو أيضنا: البزار ]، ك "حسن غريب"كقاؿ:  [،ُِْٔ] مكالَبمذ
[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ُْٖ( ]مكاـر األخبلؽ[، كا٣برائطي ُب )ُُّٖ( ]مشكل اآلثار

، ككافقو "صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِِٔٗ]ا٢باكم [، ك ِّٔٗ] الدارقطِب[، ك ّٓٗٓ]
[. قاؿ ابن ا٤بلقن َُِّّ[، كالبيهقي ]ِْٕ] القضاعي الشهاب[، ك ّٗٓ، كما أخرجو: ٛباـ ]الذىيب
: " البدر ا٤بنّب "اىذا ا٢بديث مركم من طرؽ: أحسنها: طريق أيب ىريرة مرفوعن (ٕ/ِٕٗ) .

قاؿ  [،ْٕٓ] (الصغّب)ك [،َٕٔ] (الكبّب) ُب و الطربا٘بأخرج :كا٢بديث مركم عن أنس 
كأخرجو . "، كرجاؿ الكبّب ثقات(الصغّب)ك (الكبّب) ُب ركاه الطربا٘ب"(: ُْٓ/ْ)  يا٥بيثم

كما . ، ككافقو الذىيب"على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِِٕٗ]كا٢باكم  [،ِّٕٗ ]الدارقطِبأيضنا: 
كا٢بديث مركم  .[ِّٖٕ]، كالضياء [َُِّْ] يالبيهقك  (، ُِّ/ٔ) (ا٢بلية) أبو نعيم ُبأخرجو: 

 ، بأسانيد ال ٚبلو الضعف.رجل من الصحابة، كعن بن كعب أيب، كعن أمامة أيبعن 
 (.ِِٗ/ٓإكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض ) (ّ)
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 َُ ْخَص
َ
يعِب: إذا خانك صاحبك فبل تقابلو ٔبزاء خيانتو، كإف كاف  [،ّْ]فصلت: ىجسِِهَ أ

ذاؾ حسننا، بل قابلو باألحسن الذم ىو عدـ ا٤بكافأة كاإلحساف إليو، أم: أحسن إٔب 
ليك. كٯبوز أف يكوف من باب الكناية، أم: ال تعامل من خانك من أساء إ

 .(ُ)فتجازيو"
من ا٣بيانة؛ لعظم خطرىا  يستعيذ باهلل  كقد كاف النيب 

قاؿ: كاف رسوؿ   عن أيب ىريرةكأثرىا، كسوء عاقبتها، كما جاء ُب ا٢بديث: 
  :فإنو بئس الضجيع، وأعوذ  ؛اللهم إني أعوذ بك من الجوع))يقوؿ

 .(ِ)((فإنها بئست البطانة ؛من الخيانة بك
ٔب القتبلع جذكر ا٣بيانة، كإ معلى أىل طاعتو أف يوفقه فمن نعم اهلل 

 كخشيتو. من خبلؿ مراقبة اهلل  غبلؽ مداخلها،إ
عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم عن أبيو عن جده أسلم قاؿ: بينما أنا مع  كرد كقد

 ،أعيا كاتكأ على جانب جدار ُب جوؼ الليلإذ  ،عمر بن ا٣بطاب كىو يعس ا٤بدينة
يا  :فقالت ٥با ،يا ابتناه قومي إٔب ذلك اللنب فامذقيو با٤باء :كإذا امرأة تقوؿ البنتها

كما كاف من عزمتو يا  :قالت ،أمتاه كما علمت ما كاف من عزمة أمّب ا٤بؤمنْب اليـو
قومي إٔب يا بنية  :فقالت ٥با ،ا فنادل أال يشاب اللنب با٤باءإنو أمر منادين  :قالت ؟بنية

يا  :مهافقالت الصبية أل ،نك ٗبوضع ال يراؾ عمر كال منادم عمرإاللنب فامذقيو با٤باء ف
 .يسمع كل ذلك كعمر  ،أمتاه ما كنت ألطيعو ُب ا٤بؤل كاعصيو ُب ا٣ببلء

                                                             

 (.ُٕٔٗ/ٓ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُِٖٔ-ُِٖٓ/ٕالكاشف عن حقائق السنن )( ُ)
، [ْٖٔٓ] ي، كالنسائ[ُْٕٓ]أبو داكد ك  [،ّّْٓ]كابن ماجو  ،[ِٗٗ]و إسحاؽ بن راىويو أخرج (ِ)

 :ا٢بافظ ابن حجر  كا٢بديث إسناده حسن، قاؿ [،َُِٗ[، كابن حباف ]ُِْٔ]كأبو يعلى 
كأخرجو  ىذا حديث حسن، أخرجو أبو داكد كالنسائي من ركاية ٧بمد بن عجبلف عن سعيد ا٤بقربم."

. كقد قاؿ (ٖٖ/ُّب ٚبريج أحاديث األذكار ) و آخر عن أيب ىريرة" نتائج األفكارابن ماجو من كج
(، األذكار ُْٔ" رياض الصا٢بْب )ص:ركاه أبو داكد بإسناد صحيح" :اإلماـ النوكم 

 .(ُّٗ)ص:
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فلما  ،ٍب مضى ُب عسسو حٌب أصبح ،يا أسلم علم الباب كاعرؼ ا٤بوضع :فقاؿ
كىل ٥بم من  ،كمن ا٤بقوؿ ٥با ،يا أسلم امض إٔب ا٤بوضع فانظر من القائلة :أصبح قاؿ

كإذا ليس ٥بم  ،كإذا تيك أمها ،عل ٥باب ال وضع فنظرت فإذا ا١بارية أٙبٍّ فأتيت ا٤ب ،بعل
فدعا عمر كلده فجمعهم فقاؿ: ىل  ،فأخربتو  فأتيت عمر بن ا٣بطاب ،رجل

أبيكم حركة إٔب النساء ما سبقو منكم أحد فيكم من ٰبتاج إٔب امرأة أزكجو كلو كاف ب
يا  :كقاؿ عاصم ،ٕب زكجة :كقاؿ عبد الرٞبن ،ٕب زكجة :فقاؿ عبد اهلل ،إٔب ىذه ا٤برأة

ا فولدت لعاصم بنت ،فبعث إٔب ا١بارية فزكجها من عاصم ،أبتاه ال زكجة ٕب فزكجِب
 .(ُ) ككلدت البنت عمر بن عبد العزيز

 . (ِ)"ت عن عمر بن ا٣بطاب كىذا ثاب" :قاؿ ابن تيمية 
عن  ، كما جاء ُب ا٢بديث:أف ا٣بائن ال ٘بوز شهادتو  النيب كأخرب

شهادة  ردَّ   رسوؿ اهلل أفَّ ))عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، 
ًل تجوز شهادة خائن وًل . كُب لفظ: ))(ّ)..(( ا٢بديثالخائن، والخائنة

عليو   ات الناس دكف ما ائتمن اهللأم: ا٤بشهور با٣بيانة ُب أمان، (ْ)((خائنة
عباده من أحكاـ الدين. كٰبتمل أف يكوف ا٤براد بو األعم منو، كىو الذم ٱبوف فيما 

عليو من أحكاـ الدين، أك الناس من األمواؿ.    ائتمن عليو سواء ما ائتمنو اهلل
َ َوالرهشُ حمس: قاؿ  ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
ًْ يَا أ جُْخ

َ
ًْ َوأ اَُاحُِس ٌَ

َ
ٔا أ َٔل َوََتُُُٔ

                                                             

مسند أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب (، ِِٓ/َٕانظر: تاريخ دمشق، البن عساكر ) (ُ)
،  ٧بض الصواب ُب (، َْٗ/ُ، البن ا١بوزم )صفة الصفوة(، كانظر: ِّٗ/ُ)البن كثّب

 (.َّٗ/ُ)  فضائل أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب
 (.ُُْ /ِٖ) ٦بموع الفتاكل (ِ)
[، ََْٔ] الدارقطِب[، ك ََّٔكأبو داكد ]  [،ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔ، َُِٕأخرجو أٞبد ]( ّ)

من ركاية عمرك  ،كابن ماجو بإسناد جيد ،داكد وأبأخرجو ": [. قاؿ العراقي َِْٖٓكالبيهقي ]
  ."بن شعيب عن أبيو عن جده

 [.ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔأخرجو أٞبد ] (ْ)
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ٍُٔنَ  فا٤براد با٣بائن ىو الفاسق، كىو من فعل كبّبة، أك أصر على  [،ِٕ]األنفاؿ: ىجسَتْػيَ
 .(ُ)الصغائر

عن تفشي ا٣بيانة بعد القركف الفاضلة، كعن تضييع  كأخرب النيب 
، بن حصْب األمانة كقبضها ُب آخر الزماف، كما جاء ُب ا٢بديث: عن عمراف 

 ،((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) :قاؿ: قاؿ النيب 
بعد قرنْب أك ثبلثة، قاؿ النيب  قاؿ عمراف: ال أدرم أذكر النيب 

: (( ،إف بعدكم قوًما يخونوف وًل يؤتمنوف، ويشهدوف وًل يستشهدوف
 .(ِ)((ويَػْنِذرُوَف وًل يَػُفوف، ويظهر فيهم السَّْمن

((: "معناه: ٱبونوف خيانة ظاىرة وًل يؤتمنوفقولو: )) :ؿ اإلماـ النوكم قا
ٕبيث ال يبقى معها أمانة، ٖببلؼ من خاف ٕبقّب مرة كاحدة فإنو يصدؽ عليو أنو 

 .  (ّ)خاف، كال ٱبرج بو عن األمانة ُب بعض ا٤بواطن"
اس ((، "أم: ال يثق النوًل يؤتمنوفُب )الفتح(: قولو: )) كقاؿ ا٢بافظ 

ُّم، كال يعتقدكهنم أمناء، بأف تكوف خيانتهم ظاىرة، ٕبيث ال يبقى للناس اعتماد 
  .(ْ)عليهم"

(( ا٤بعُب: أهنم ٰببوف التوسع ُب ويظهر فيهم السَّْمن: )) كقولو
 ا٤بآكل كا٤بشارب الٍب ىي أسباب السٍّمىن، كقيل غّب ذلك.

الناس  سيأتي على)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
اَعاُت، ُيَصدَُّؽ فيها الكاذب، َوُيَكذَُّب فيها الصادؽ، َويُػْؤَتَمُن فيها  َسنَػَواٌت َخدَّ

                                                             

 (.َِِٔ -ُِٗٔ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح، (َِْٓ -ِْْٗ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح: انظر (ُ)
 [.ِّٓٓ[، مسلم ]ُِٓٔصحيح البخارم ]( ِ)
 (.ٖٖ/ُٔكم على صحيح مسلم )شرح النو ( ّ)
 (.ِٗٓ/ٓفتح البارم )( ْ)
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((، قيل: كما الركيبضة؟ قاؿ: الخائن، َويَُخوَُّف فيها األمين، وينطق فيها الرَُّويِْبَضة
 .(ُ)((الرجل التَّاِفُو في أمر العامة))

: الفحش والتفحش، من أشراط الساعة)) :كقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ِ)((وقطيعة األرحاـ، وتخوين األمين، وائتماف الخائن

إذا ُضيػَّْعِت األمانُة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
إذا ُأْسِنَد األمُر إلى غير ((، قيل: كيف إضاعتها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))فانتظِر السَّاعة

  .(ّ)((أىلو فانتظر الساعة
األمانة،  :إف أوؿ ما تفقدوف من دينكم))قاؿ:  مسعود  عبد اهلل بنك 

، قالوا: ((وآخر ما يبقى الصالة، وأف ىذا القرآف الذي بين أظهركم يوشك أف يرفع
يسرى عليو ليلة ))كأثبتناه ُب مصاحفنا؟ قاؿ:  ،ككيف يرفع كقد أثبتو اهلل ُب قلوبنا

ِيََّوََّٙحمس، ٍب قرأ: ((فيذىب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم َّثِةَّل  َََّلَْش٢َََب  َِّػئ٠َْة ْٞ هِ
ََّٕ وَْخي٠َْةَّإَِِلْ

َ
 .(ْ)[ٖٔ]اإلسراء: ىجسأ

                                                             

(: ُُٗ/ْ)  [. قاؿ البوصّبمّْٖٗ[، كا٢باكم  ]َّْٔ[، كابن ماجو ]ُِٕٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
 "ىذا إسناد فيو مقاؿ" اىػ. لكن للحديث طريق أخرل يتقو ل ُّا، كلو شاىد من حديث أنس 

ادؽ، كيصدؽ فيها الكاذب، كٱبوف فيها األمْب، أف أماـ الدجاؿ سنوف خداعات، يكذب فيها الص
(: "ا٢بديث ْٖ/ُُّب )الفتح( )  كيؤٛبن فيها ا٣بائن، كيتكلم فيها الركيبضة. قاؿ ا٢بافظ

 أخرجو أٞبد كأبو يعلى كالبزار، كسنده جيد".
(: "رجالو ثقات، كُب بعضهم ِْٖ/ٕ)  [، قاؿ ا٥بيثمئُّٓأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]( ِ)

 [، كقاؿ: "إسناده حسن".ُُِٗؼ"، كالضياء ]خبل
 [.ْٔٗٔ، ٗٓالبخارم ]( صحيح ّ)
[. كابن أيب شيبة ُُٖٓٔب )الفًب( ] نعيم بن ٞباد[، ك ُُٖٗٓب )مصنفو( ] عبد الرزاؽأخرجو  (ْ)

[، ّٖٖٓ[، كا٢باكم ]ٖٗٗٔ] الطربا٘ب[، ك ُٕٔ( ]مكاـر األخبلؽُب ) ا٣برائطي[، ك ّّْٖٓ]
 ا٥بيثمي [.  قاؿ ُِٔٗٔفقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]كصححو، كاللفظ لو، ككا

 ."كىو ثقة ،ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب شداد بن معقل(: "َّّ-ِّٗ/ٕ)
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أوؿ ما تفقدوف من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أنسك 
قاؿ ثابت عند ذلك: قد يكوف الرجل يصـو  ،األمانة، وآخره الصالة :دينكم

 .(ُ)((ويصلي، وإف اْؤُتِمَن على أمانة لم يُػَؤدَّْىا
إف أوؿ ما ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   أكس كعن شداد بن

 .(ِ)((تفقدوف من دنياكم األمانة
 فتقبض من قلبو الرجل يناـأف يناـ  :صفة رفع األمانة":  قاؿ ابن العريب

فإذا قبضت على صفة  ،أف ا٤برء ُب النـو متوُب ٍب مرجوع إليو ركحو :كا٤بعُب فيو األمانة.
حٌب إذا  ،أف األعماؿ ال يزاؿ يضعفها نسياهنا :قوكٙبقي .من األمانة ردت إليو بدكهنا

، فبل يبقى ٥با أثر ،فإذا ردت عليو ردت دكهنا ،تناىى الضعف ذىبت بالنـو عن النفس
  الضعيف ُب ظاىر القلب االعتقادكأصل  .ما عنده من اإلٲبافىي كذلك األثر ىو ك 

فبل يبقى ، ي األمانة بقوةباقلٍب يناـ فبل ترجع إليو إال بعد نزع  كاألثر ُب ظاىر البدف،
 . (ّ)"شيء

 قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل ، كُب )الصحيح(: عن حذيفة 
أف األمانة نزلت في َجْذِر قُػُلوِب حديثْب، رأيت أحدٮبا كأنا أنتظر اآلخر: حدثنا: ))

 .((الرَّْجاِؿ، ثم نزؿ القرآف، فعلموا من القرآف، وعلموا من السنة
يناـ الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبو، ؿ: ))ٍب حدثنا عن رفع األمانة قا 

ثم يناـ النومة فتقبض األمانة من قلبو، فيظل أثرىا مثل ، (ْ)فَػَيَظلُّ َأثَػُرَىا ِمْثَل اْلوَْكت
                                                             

[، كالضياء ُب ُِٔ]القضاعي  الشهابك  [،ُُٗ[، كٛباـ ]ُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ُ)
 ".أس بوإسناده ال ب[ كقاؿ: "ُِٖٓ)ا٤بختارة( ]

، كفيو (الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ُْٓ /ْ) [، قاؿ ا٥بيثمي ُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ِ)
قاؿ العبلمة  .لو شواىد كثّبة كا٢بديث ."ا٤بهلب بن العبلء، كٓب أجد من ترٝبو، كبقية رجالو ثقات

 (.ُّٗ/ُ) التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب"إسناده حسن"  :ا٤بناكم 
 (، بتصرؼ يسّب، طبعة دار الكتب العلمية.ِٓ/ٗعارضة األحوذم ) (ّ)

 ))اٍلوىٍكت((: األثر اليسّب، أك ىو سواد يسّب، أك لوف ٰبدث ٨بالف للوف الذم كاف قبلو. (ْ)
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َراُه ُمْنَتِبًرا، (ِ)َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُو َعَلى رِْجِلَك فَػَنِفطَ ، (ُ)اْلَمْجلِ  وليس فيو َشْيٌء. ، (ّ)فَػتػَ
َحًصى َفَدْحَرَجُو على رِْجِلِو. فَػُيْصِبُح النَّاُس يَػَتَبايَػُعوَف ًل َيَكاُد َأَحٌد يُػَؤدّْي ثم َأَخَذ 

اأْلََمانََة حتى يقاؿ: إف في بني فالف رجال أميًنا، حتى يقاؿ للرجل: ما أجلده، ما 
((، كلقد أتى علي  أظرفو، ما أعقلو، وما في قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إيماف

ما أبإب أيكم بايعت، لئن كاف مسلمنا لّبدنو علي دينو، كلئن كاف نصرانيًّا أك زمافه ك 
 .(ْ)يهوديًّا لّبدنو علي ساعيو، كأما اليـو فما كنت ألبايع منكم إال فبلننا كفبلننا

كمعُب ا٢بديث: أف األمانةى تزكؿي عن القلوًب شيئنا فشيئنا، فإذا زاؿى أك ؿي جزءو منها 
فى ظلمةن كالوكًت، كىو اعَباضي لوفو ٨بالفو للوف الذم قبلو، فإذا زاؿى زاؿ نوريىا، كخل  

شيءه آخري صار كاًَّل، كىو أثره ٧بكمه ال يكاد يزكؿي إال بعد مدة. كىذه الظلمةي فوؽى 
الٍب قبلها. ٍب شب وى زكاؿى ذلك النور بعد كقوعو ُب القلب، كخركجىو بعد استقرارًه فيو 

، كيبقى كإعقاب الظلمًة إي ا ه ٔبمرو يدحرجيو على رجلو حٌب يؤثرى فيها، ٍب يزكؿي ا١بمري
 التنفط.

"كلقد أٌب علي  زماف كما أبإب أيكم بايعت..". معُب : كقوؿ حذيفة 
ا٤ببايعة ىنا: البيع كالشراء ا٤بعركفاف، كمراده: أ٘ب كنت أعلم أف األمانة ٓب ترتفع، كأف ُب 

لى مبايعة مًن اتػ فىقى غّب باحث عن حالو؛ كثوقنا الناس كفاء بالعهود، فكنت أقدـ ع
بالناس كأمانتهم؛ فإنو إف كاف مسلمنا فدينو كأمانتو ٛبنعو من ا٣بيانة، كٙبملو على أداء 

كاف يقـو أيضنا باألمانة ُب كاليتو،   -كىو الوإب عليو-األمانة، كإف كاف كافرنا فساعيو 
األمانة، فما بقي ٕب كثوؽ ٗبن أبايعو، كال فيستخرج حىقٍّي منو. كأما اليـو فقد ذىبت 

                                                             

 ))اَّل(( ىو التنفط الذم يصّب ُب اليد من العمل بفأس أك ٫بوىا، كيصّب كالقبة فيو ماء قليل. (ُ)
 لد كاللحم ماء.صار بْب ا١ب (ِ)
 أم: مرتفعنا. (ّ)
 [.ُّْ،  مسلم ][َٖٕٔ، ْٕٗٔصحيح البخارم ] (ْ)



 

46 
 

بالساعي ُب أدائهما األمانة، فما أبايع إال فبلننا كفبلننا، يعِب: أفرادنا من الناس أعرفهم 
 . (ُ)كأثق ُّم

أمتو عن كيفية التعامل مع الواقع عندما ال يكوف أمري  كأرشد النيب 
على طبع، كعلى عهد، ينقضوف الن اس مستقيمنا، بل يكوفي كل كاحد ُب كلٍّ ٢بظة 

العهود، كٱبونوف األمانات كما جاء ُب ا٢بديث: عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص 
  أف رسوؿ اهلل (( :يوشك أف ((، أك ))كيف بكم وبزمافقاؿ

يأتي زماف يُػَغْرَبُل النَّاُس ِفيِو َغْربَػَلة، تبقى حثالة من الناس، قد َمرَِجْت عهودىم، 
((، كشبك بْب أصابعو، فقالوا: ككيف بنا يا رسوؿ تلفوا، فكانوا ىكذاوأماناتهم، واخ
تأخذوف ما تعرفوف، وتذروف ما تنكروف، وتُػْقِبُلوَف  على َخاصَِّتُكْم، اهلل؟ قاؿ: ))

 . (ِ)((وَتَذرُوَف أمر َعامَِّتُكمْ 
انوا إذا رأيتم الناس قد َمرَِجْت ُعُهوُدُىْم، وَخفَّْت أماناتُػُهْم، وككُب لفظ: ))

((، كشبك بْب أصابعو، قاؿ: فقمت إليو، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلِب ىكذا
الـز بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرؼ، ودع ما اهلل فداؾ؟ قاؿ: ))

 .(ّ)((تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة
ىم كيبقي ، أم: يذىب خيار -على بناء ا٤بفعوؿ-(( يغربل الناس فيوقولو: ))

: الردمء من كل -بضم ا٢باء ا٤بهملة كالثاء ا٤بثلثة-(( حثالةشرارىم كأراذ٥بم. ك))

                                                             

 (.َُٕ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
[، قاؿ أبو داكد: "ىكذا ركم عن عبد ِّْْ[، كأبو داكد ]ّٕٓٗ[، كابن ماجو ]َّٕٔأخرجو أٞبد ] (ِ)

ا: الطربا٘ب  ُب )الكبّب( من غّب كجو". كأخرجو أيضن  ،عن النيب   اهلل بن عمرك 
  [، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب". ككافقو الذىيب.ُِٕٔ[، كا٢باكم ]ُْٖٗٓ]

[، كُب )عمل اليـو كالليلة( ِٔٗٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّّْْ[، كأبو داكد ]ٕٖٗٔأخرجو أٞبد ] (ّ)
الذىيب. قاؿ ا٢بافظ  [، ككافقوٖٕٕٓ[، كا٢باكم كصححو ]ُْٖٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َِٓ]

 (: " أخرجو أبو داكد كالنسائي ُب اليـو كالليلة بإسناد حسن".ٖٗٔالعراقي )ص:
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على بناء الفاعل،  -بكسر الراء-(( قد مرجتشيء، كا٤براد: سفلة الناس كأراذ٥بم. ))
 أم: اختلطت كفسدت. فقلت فيهم أسباب الديانات.

بعضهم ُب بعض،  ((، كشبك بْب أصابعو. أم: ٲبوجفكانوا ىكذاكقولو: ))
 كيلتبس أمر دينهم، فبل يعرؼ األمْب من ا٣بائن، كال الرب من الفاجر. 

أم: ألـز كافعل ما تعرؼ كونو حقًّا، كاترؾ ما تنكر  ،((عليك بما تعرؼقولو ))
. أمر نفسك كاحفظ دينك، كاترؾ الناس، كال تتبعهم. كقيل: )) على أنو حق، أم: ألـز

 .(ُ)ٱبتص بكم من األىل كا٣بدـ أم: على من ،((َخاصَِّتُكمْ 
"كىذا رخصة ُب ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا   :قاؿ الطييب 

كثر األشرار كضعف األخيار. كاإلمبلؾ: السد كاإلحكاـ، يعِب سد لسانك، كال 
 .(ِ)تتكلم ُب أحواؿ الناس كيبل يؤذكؾ"

ينالو العقاب ُب مكر ا٣بائن ُب الدنيا، كيفضح أمره، ك  كقد يكشف اهلل 
عن ٛبكْب ا٤بؤمنْب ٩بن غدر كخاف حيث قاؿ  قد أخرب اهلل الدينا قبل اآلخرة، ك 
:َّحمس ًٌ ُ َغيِي ًْ َواَّلله ُٓ ٌِِْ  ََ َس ٌْ َ َْ َرتُْو فَأ ٌِ  َ ٔا اَّلله ِإَوْن يُرِيُدوا ِخَياَجخََم َذَلْد َخاُُ
 ًٌ  [.ُٕ]األنفاؿ: ىجسَخِهي

ييسىلٍّط عليهم أعدائهم، كأف القتل  كمن عقاب ا٣بائنْب ُب الدنيا: أف اهلل 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ابن عباسيشفوا بينهم، كما جاء ُب ا٢بديث: عن 

: ((َخْمٌس ِبَخْمس،))  :ما ))قيل: يا رسوؿ اهلل، كما ٟبس ٖبمس؟ قاؿ
ًلَّ َفَشا ما أنزَؿ اهلُل إ بغيرنَػَقَض قوـٌ اْلَعْهَد إًلَّ ُسلَّْط عليهم َعُدوُُّىْم، وما َحَكُموا 

                                                             

(، حاشية السندم على سنن ابن ماجو ُّْْ/ُُانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ُ)
 (.ّّْٗ/ ٖ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ْٖٔ/ِ)

 (.ُّْْ/ُُشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ِ)
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فيهم الفقُر، وًل ظهرْت فيهم الفاحشُة إًلَّ َفَشا فيهم الموت، وًل طفَُّفوا المكياؿ 
 .(ُ)((إًلَّ ُمِنُعوا النََّباَت وُأِخُذوا بالسِّْنيَن، وًل منعوا الزَّكاَة إًلَّ حبس عنهم القْطرُ 

ا عليو أك ما عاىدك  ، ما عاىدكا اهلل :أم ((ما نقض قـو العهد)) قولو:
جزاء ٤با اجَبحوه من نقض العهد  ((إًل سلط عليهم عدوىم)) .ا آخرينعليو قومن 

 .(ِ)ا٤بأمور بالوفاء بو
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو ك 

ما نقض قـو العهد قط، إًل كاف القتل بينهم، وًل ظهرت الفاحشة في قـو َقطُّ، ))
  .(ّ)((وًل منع قـو الزكاة، إًل حبس اهلل عنهم القطر إًل َسلََّط اهلل عليهم الموت،

                                                             

. عن الضحاؾ بن مزاحم، عن ٦باىد، كطاكس، عن ابن عباس[، َُِٗٗأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ُ)
إسحاؽ بن عبد اهلل بن كيساف  :، كفيو(الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ٓٔ/ّ) قاؿ ا٥بيثمي 

سنده "(: َُّ/ُ) م . قاؿ ا٤بنذر "ا٤بركزم، لينو ا٢باكم، كبقية رجالو موثقوف، كفيهم كبلـ
اعتبلؿ ) ُب ٨بتصرنا كموقوفنا على ابن عباس  ٣برائطياأخرجو ك  ."كلو شواىد ،ريب من ا٢بسنق

ا٢بسْب بن كاقد قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن يزيد، [ عن ّٖٗ( ]مساكئ األخبلؽ[، كُب )ّْٔ( ]القلوب
 ((.ما نقض قـو العهد إال أظهر اهلل عليهم عدكىم))قاؿ:   عن ابن عباس

 (.ِِ/ّ) شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك(، ِْٓ/ّقدير )انظر: فيض ال (ِ)
أخرجو ك  "، ككافقو الذىيب،صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِٕٕٓ]ا٢باكم [، ك ّْْٔأخرجو البزار ] (ّ)

ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن (: "ِٗٔ/ٕقاؿ ا٥بيثمي ) .[ّٕٗٔ] يالبيهقأيضنا: 
 .بنحوه ابن عمر  :من حديث كالبيهقي كالبزار [،َُْٗ] كاه ابن ماجوكر  ." اىػ٧بمد كىو ثقة

ٟبس إذا ابتليتم ُّن، كأعوذ باهلل أف تدركوىن: ٓب تظهر  :يا معشر ا٤بهاجرين)) :كلفظ ابن ماجو
الفاحشة ُب قـو قط، حٌب يعلنوا ُّا، إال فشا فيهم الطاعوف، كاألكجاع الٍب ٓب تكن مضت ُب أسبلفهم 

، كٓب ينقصوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، إال أخذكا بالسنْب، كشدة ا٤بئونة، كجور السلطاف عليهم، كٓب الذين مضوا
ٲبنعوا زكاة أموا٥بم، إال منعوا القطر من السماء، كلوال البهائم ٓب ٲبطركا، كٓب ينقضوا عهد اهلل، كعهد 

ا ٓب ٙبكم أئمتهم بكتاب ا من غّبىم، فأخذكا بعض ما ُب أيديهم، كمرسولو، إال سلط اهلل عليهم عدكن 
 ((.اهلل، كيتخّبكا ٩با أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم بينهم
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فينبغي أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من خطر ا٣بائنْب، كأف يكوف ا٤بسلموف على يقظة 
٩با يكيدكف كٲبكركف، حٌب يكشف أمرىم، كيفتضح سرىم، فينزؿ ُّم من العقاب ما 

 يكونوف عربة لغّبىم. 
، كاإلببلغ عنهم كاجب على كل كالتنبو ٤بن ٰبيكوف كٲبكركف، كالتحذير منهم 

 من أبصر شيئنا من ذلك.
كقد أرشد الشارع إٔب كيفية التعامل مع ا٣بائنْب، كإٔب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من  

ًَ َبْْيَ حمس :كل من ٲبكر كٱبادع. قاؿ اهلل  َُْزنْلَا إََِلَْم اىِْهخَاَب ةِاِْلَّقِ ِِلَْدُس
َ
إُِها أ

ُ وَ  َراَك اَّلله
َ
ا أ ٍَ ِ اانلهاِس ة ًٍ َْ لِيَْخانَِِِْي َخِصي أم: ال ٚباصم عن مىن ، [َُٓ]النساء:  ىجسََل حَُس

 .(ُ)ا عليو، سواء علم ذلك أك ظنوعرفت خيانتو، من مدع ما ليس لو، أك منكرو حقًّ 
  رسولو هنى اهلل " : أبو بكر بن العريبقاؿ القاضي 
كُب ىذا دليل على كالدفاع عنهم ٗبا يقولو خصمهم من ا٢بجة.  ،عن عضد أىل التهم

لرسولو  بدليل قولو ، أف النيابة عن ا٤ببطل كا٤بتهم ُب ا٣بصومة ال ٘بوز
: ًٝةحمس ٤ًراَّرَِخي ُّ َََّكَنََّد َ َّاَّلل  َّإِن  َ َِّْصَِّاَّلل  كفيو الرد على ". "[َُٔ]النساء: ىجسَواْظَذ

كمن  ،فوض ا٢بكم إٔب االجتهاد  ألف اهلل ؛من أجاز أف يكوف ا٢باكم غّب عآب
 .(ِ)"؟!علم عنده كيف ٯبتهدال 

 .(ّ)"فبل ٯبوز ألحد أف ٱباصم عن أحد إال بعد أف يعلم أنو ٧بق"
ا، أك ا أك ٦بوسيًّ فا٢بق ىو ا٤بطلوب ُب ا٢بكم سواء كاف احملكـو عليو يهودين 

 . (ْ)اا حنيفين مسلمن 

                                                             

 (.ُٗٗ)ص: تيسّب الكرٙب الرٞبنانظر: ( ُ)
 (.ََُ، للسيوطي )ص:اإلكليل ُب استنباط التنزيل (ِ)
، رفتح القدي، (ّٕٕ/ٓ) تفسّب القرطيب(، ْٖٗ/ِ) لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف انظر: (ّ)

 .(َٗٓ/ُللشوكا٘ب )
 (.ِِّ/ٓتفسّب ا٤بنار ) (ْ)
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ا ُب نفسو أك مىالو، ": كقاؿ الطربم  كال تكن ٤بن خىافى ميٍسًلمنا أك ميعىاىىدن
ةرََّحمس ًٝ  .(ُ)"ٚبيىاًصمي عنو، كتٍدفىعي عنو من طىالىبىوي ًٕبىقٍّو الذم خىانىوي فيو ىجسِؿي

 كمن اآليات الٍب تدؿ على أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ٩بن ٱبشى مكره كخداعو قولو
: َّْٛحمس ٤٠ُاَُّرُشواَِّخْشَرُك َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ

َ
َّْٛحمس :قولو  [.ُٕ]النساء: ىجسيَةَّأ  ىجسُرُشواَِّخْشَرُك

ٍثر، كاٍلمىثىًل كىاٍلًمٍثل، يقاؿ: أىخىذى كاحد ا٢بٍىذىري كىا٢بًٍٍذري ٗبعُب ،رىكيمٍ خيذيكا ًحذٍ " ، كىاأٍلىثىر كاإٍلً
 ،ا نػىٍفسىواٍلميخىوًٍّؼ، كأنو جعل ا٢بٍىذىرى آلىتىوي الٍب يىًقي ُّ إذا تػىيػىق ظى كىاٍحتػىرىزى من ًحٍذرىهي 

 .(ِ)"ديكٍّ كال ٛبيىكٍّنيوهي من أنفسكمالع نيػىٍعًصمي ُّا ركحو. كا٤بعُب: اٍحذىريكا كاٍحَبىًزيكا مك 
كقد أرشد الشارع إٔب عدـ ائتماف ا٣بائن، كأف االعتماد على من يصدؽ ُب 

َّحمس: معاملتو، كيعرؼ بالوفاء كاألمانة. قاؿ اهلل  َّإِن  ِجْصهُ
ْ
ثَِخَّاْظَذأ

َ
َّأ ةَّيَة َٝ َٓةَْٙخَّإِْخَسا٢ُ

ِْٜيَُّ
َ
َّاْْل ٤ِيُّ َٔ َّاْٙ َجصَْت

ْ
َّاْظَذأ ِٞ َٜ َّ   عن حذيفةكُب ا٢بديث:  [.ِٔ]القصص:َّىجسَرْْيَ

 فقالوا: يا رسوؿ اهلل ابعث إلينا رجبلن  قاؿ: جاء أىل ٪براف إٔب رسوؿ اهلل 
٥با فىاٍستىٍشرىؼى ، قاؿ ((َحقَّ َأِمينٍ  ،َحقَّ َأِمينٍ ا  أمينً إليكم رجاًل أَلَبْػَعَثنَّ ))ا فقاؿ: أمينن 

فلما قاـ، قاؿ رسوؿ اهلل  ركاية: كُب .(ّ) فبعث أبا عبيدة بن ا١براح :قاؿ ،الناس
: ((ىذا أمين ىذه األمة))(ْ). 
ا حرصن  ؛كرغبوا فيها ،تطلعوا إٔب الوالية :أم ((فاستشرؼ لها الناس)) قولو:

 .(ٓ)ال حرصا على الوالية من حيث ىي ،على أف يكوف ىو األمْب ا٤بوعود ُب ا٢بديث

                                                             

 (.ْٕٓ/ٕتفسّب الطربم )( ُ)
 (.ََِ/ِ) تفسّب أيب السعود ،(ُّٕ /َُ) مفاتيح الغيب (، كانظر:ِّٓ/ُالكشاؼ ) (ِ)
 [.َِِْ،  مسلم ][ِْٕٓ، ُّْٖ، َّْٖ، ّْٕٓصحيح البخارم ] (ّ)
أف أىل اليمن قدموا   عن أنس  [ُِْٗ[. كُب ركاية عند )مسلم( ]َّْٖصحيح البخارم ] (ْ)

فقالوا: ابعث معنا رجبل يعلمنا السنة كاإلسبلـ قاؿ فأخذ بيد أيب عبيدة  على رسوؿ اهلل 
 ((.ىذا أمْب ىذه األمة))فقاؿ: 

 (.ُِٗ/ُٓشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ٓ)
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ا٣بائن، كاهتاـ اف أف  من عبلمات اقَباب الساعة ائتم النيب كأخرب 
 ، كذلك من أسباب تفشي الفساد، ككقوع الببلء.-كما تقدـ– األمْب با٣بيانة

؛ ألف األصل أف يكوف من يؤدم الشهادة -كما تقدـ–كال تقبل شهادة ا٣بائن 
 .للشهادة كالعدالة، أما ا٣بائن فليس أىبلن  من أىل االستقامة

َتَمَنَك، وًل َتُخْن أَ كال ينبغي مقابلة ا٣بيانة ٗبثلها؛ ٢بديث: )) دّْ اأْلََمانََة إلى َمِن ائػْ
 .-كقد تقدـ بياف ذلك- (ُ)((َمْن َخاَنك

 
                              

  

                                                             

 .تقدـ (ُ)
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منزلة األمانة من اإلٲباف منزلة عظيمة، فبل إٲباف ٤بن ال أمانة لو، كال دين ٤بن إف 
 ال عهد لو. 

خيليقه كرٙب، كسيليوؾه قوٙب، دعا إليها ك ، نبيلةسامية، كخىل ةي ٞبيدة األمانةي خىصلةه ك 
ا٤بؤمنْب، الذم سلكوا ُّا عباده   صفى اهللقد ك لفبلح، ك سبيلي اكىي الدين، 

عذاب ا١بحيم، كجعلهم من الوارثْب، ١بنات النعيم.  طريق النجاة، فوقاىم اهلل 
٤٠َُِٜنَّحمس : قاؿ  ْؤ ُٝ ْ ََِْٚحَّال

َ
٤ًَُن1َََّّْٓسَّأ ََّرةِػ ْٛ َِِّفََّؾًَلد٣ِِ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 2ََّّاَّل  ِٞ ََّي ْٛ ٢َُّ َٞ ِي

َواَّل 
َّ ًْصُِف٤َن ُٜ َّ ِ٤َْ

 ٚ ََِِّةِي٤َُٚن3ََّّال ََكة َّلِٚض  ْٛ ٢َُّ َٞ ِي ََّخةُِِو٤َن4َََّّواَّل  ْٛ ُصوِج٣ِ ُّ ِ َّٙ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 5َََّّواَّل  إِل 
َِْٜيَّ ََّم٤ُٚ ََّدْْيُ ْٛ ٣ُ ََِّإِج  ْٛ ةُج٣ُ َٝ ْح

َ
ْخَّأ َٗ ةََّمَٚ َٜ ْوَّ

َ
َّأ ْٛ ْزَواِج٣ِ

َ
َّأ 6ََّّلََعَ َٕ ِ وَٙه

ُ
ََِّأ َٕ ِ َّابَْذََغََّوَراَءََّذل ِٞ َٝ َذ

َّ ًَةُدوَن َّاْٙ ُٛ ٢ُ7ََّّْٛ ٢َُّ َٞ ِي َََّّواَّل  ََّراُي٤َن ْٛ َّوََخ٣ِْس٢ِ ْٛ ةَٟةد٣ِِ َٜ
َ
8ََِّّْل ْٛ ََّؾ٤ََٚاد٣ِِ َّلََعَ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي َواَّل 

َّ 9ََُُّّيَةُِِو٤َن َّال٤َْارِز٤َُن ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
ََّّ:أ وَن ََّرةِِلُ َّذِي٣َة ْٛ ٢َُّ َّاِّْْٙصَدوَْس َّيَصِز٤َُن َٞ ِي  ىجس;اَّل 

 . [ُُ-ُ]ا٤بؤمنوف:
كىود، ، فنوح، مارى، ىي شعارىم كدث صفةي األنبياًء كا٤برسلْبكاألمانة 

 :لقومو قاؿ قد هممن رسوؿ كل أف  اهللأخرب  كصاّب، كلوط، كشعيب 
ِْٜيٌَّحمس

َ
َّرَُظ٤ٌلَّأ ْٛ ََُّٙس  .[ُٖٕ، ُِٔ، ُّْ، ُِٓ، َُٕ]الشعراء: ىجسإِّّنِ

ِْٜيٌَّحمسَّلقومو:  كقاؿ ىود
َ
َّأ ََّٟةِؾٌح ْٛ ََُّٙس َٟة

َ
ََّوأ ََّرّّبِ َّرَِظةَلِت ْٛ ُس َُ ِ ثَّٚ

ُ
 ىجسأ

 [.ٖٔ]األعراؼ:
٤َََّْٓمَِِّصَْي٤ْنََّوََّحمس : كقاؿ ْٛ ةََّرج٣َُْٚ ْسََّذَذ٠  َٔ َََّّٙ ٌٛ صِي َٖ َّرَُظ٤ٌلَّ ْٛ Aََّّوََجةَء٢ُ دُّواَّإََِل 

َ
ْنَّأ
َ
أ

ِْٜيٌَّ
َ
َّرَُظ٤ٌلَّأ ْٛ ََُّٙس َِّإِّّنِ  [.ُٖ-ُٕ]الدخاف: ىجسBَِّيَجةَدَّاَّلل 
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صِيٍمَّإَِّحمس :كقاؿ اهلل  َٖ ٤ُْلَّرَُظ٤ٍلَّ َٔ ََّٙ١ُ ٟCٍََّّة ٍِْٗيََّّذِي٤َُّٓ  َٜ ًَصِْشَّ Dَِّي٠َْسَّذِيَّاْٙ
ِْٜيٍَّ
َ
َّأ  ٛ َمةٍعَّثَ َُّٜEالتكوير: ىجس[ُٗ-ُِ.] 

كما   دعلى صدؽ ٧بم   -عظيم الرـك-ىرىٍقلي كاألمانة ٩با استدؿ  ُّا 
أخربه قاؿ: أخرب٘ب أبو سفياف، أف ىرقل قاؿ لو:  عبد اهلل بن عباس صح  عن 

أنو أمركم بالصالة، والصدؽ، والعفاؼ، والوفاء ))سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: 
 .(ُ)، قاؿ: كىذه صفة نيب((العهد، وأداء األمانةب

فهو الصادؽ األمْب  ،ىو األسوة ا٢بسنة لؤلخبلؽ الفاضلة كرسولنا 
بشهادة من آمن كمن ٓب يؤمن العتبارات أخرل. كقد جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عباس 

 :كَْربِْيَ حمس، قاؿ: ٤با نزلت
َ
ُِْذْر َغِشرَيحََم اْْل

َ
ىطك منهم كر  ،[ُِْ]الشعراء: ىجسَوأ

 ،((يا صباحاهحٌب صعد الصفا فهتف: )) ا٤بخلصْب، خرج رسوؿ اهلل 
أرأيتم إف أخبرتكم أف خياًل تخرج من فقالوا: من ىذا؟ فاجتمعوا إليو، فقاؿ: ))

فإني نذير قالوا: ما جر بنا عليك كذبنا، قاؿ: )) ،؟((سفح ىذا الجبل، أكنتم مصدقي
 .(ِ)((لكم بين يدي عذاب شديد

إٔب  بعث عىًلي  بن أيب طالب  يقوؿ:  ا٣بيٍدرًم   سعيد كعن أيب
ٍيبىةو ُب أىًدٙبو مىٍقريكظو ، ٓب ٙبيىص ٍل من تراُّا، قاؿ:  رسوؿ اهلل  من اليمن ًبذيىى

فقسمها بْب أربعة نفر، بْب عيينة بن بدر، كأقرع بن حابس، كزيد ا٣بيل، كالرابع: إما 
جل من أصحابو: كنا ٫بن أحق ُّذا من ىؤالء، علقمة كإما عامر بن الطفيل، فقاؿ ر 

أًل تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ))فقاؿ:  قاؿ: فبلغ ذلك النيب 
 .(ّ)((ا ومساءيأتيني خبر السماء صباحً 

                                                             

 [. ُِٖٔصحيح البخارم ] (ُ)
 [.َِٖم ][، مسلُْٕٗ، َْٕٕصحيح البخارم ]( ِ)
 [.َُْٔ[، مسلم ]ُّْٓصحيح البخارم ] (ّ)
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داع، كا٣ب للمكر هنى عن اٚباذ األٲباف كسيلةبالوفاء بالعهد، ك  كقد أمر اهلل 
ُق٤اَّوََّحمس :فقاؿ  كهنى عن نقض العهود كاألٲباف ُٔ ََّوَلََّت٠ْ ْٛ َِّإَِذاَََّع٢َْسُت ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ ْو٤ُِاَّث

َ
أ

٤َُٚنَّ ًَ ّْ ةََّت َٜ َّ ُٛ ًَْٚ ََّح َ َّاَّلل  ِّيًًلَّإِن  َٖ َّ ْٛ ََّيَٚيُْس َ َّاَّلل  ُٛ ْٚذُ ًَ ًَْسَّد٤َِْٖيِس٢َةََّوَْٓسََّج ةَنََّب َٝ ْح
َ
َوَل91ََّّاْْل

َْٟسةزًَّ
َ
ٍةَّأ ًِْس٤َُّٓ  ََّب ْٞ ِٜ ْضل٣ََةَّ ٍَ َقْخَّ َٔ ٙ ِِتََّج ْنَّدَُس٤ُٟ٤اَََّك

َ
َّأ ْٛ ََّدَرًًلَّثَي٠َُْس ْٛ ةَُٟس َٝ ْح

َ
ةََّتذ ِزُشوَنَّأ

َُّٖ ةَّ َٜ حَِّ َٜ َّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ْٛ ََُّٙس َّث١ََِِّوَِلُبَيََِّن  ُ َّاَّلل  ُٛ ةََّحج٤ُُْٚك َٝ ٍحَّإِج   ٜ
ُ
َّأ ْٞ ِٜ ْرَّبَّ

َ
َّأ ٌحَِِّهَ  ٜ

ُ
َّذِي١َِّدَُس٤َنَّأ ْٛ ٠ُْذ
٤َنَّ ُّ  [.ِٗ-ُٗ]النحل: ىجس92ََتَْذِٚ

إذا كاثقتموه،   ره: كأكفوا ٗبيثاؽ اهلليقوؿ تعأب ذك" :قاؿ ابن جرير 
  .ا ٤بن عاقدٛبوه بو ككاثقتموه عليوكعقده إذا عاقدٛبوه، فأكجبتم بو على أنفسكم حقًّ 

ًَْسَّد٤َِْٖيِس٢َةحمس ةَنَّبَ َٝ ْح
َ
َّاْْل ُق٤ا ُٔ يقوؿ: كال ٚبالفوا األمر الذم تعاقدًب فيو َّىجسَوَلََّت٠ْ

 ،كتكذبوا فيها ،كم، فتحنثوا ُب أٲبانكماألٲباف، يعِب بعد ما شددًب األٲباف على أنفس
ا: إذا شددىا كىي لغة  .كتنقضوىا بعد إبرامها يقاؿ منو: كك د فبلف ٲبينو يوكدىا توكيدن

َوَْٓسَّحمس :أىل ا٢بجاز، كأما أىل ٪بد، فإهنم يقولوف: أكدهتا أؤكدىا تأكيدا. كقولو
ِّيًًلَّ َٖ َّ ْٛ ََّيَٚيُْس َ َّاَّلل  ُٛ ُْٚذ ًَ بالوفاء ٗبا تعاقدًب عليو على   يقوؿ: كقد جعلتم اهلل ىجسَج

الذم عاىد على الوفاء بو   أنفسكم راعينا يرعى ا٤بوَب منكم بعهد اهلل
 .(ُ)"كالناقض

َِّحمس ذكركا ُب تفسّب قولو:" :كقاؿ اإلماـ الرازم  ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ كجوىا: األكؿ:  ىجسث
 ؛على اإلسبلـ البيعة لرسوؿ اهلل  :: عهد اهلل ىي(الكشاؼ)قاؿ صاحب 

َّْٛحمس : لقولو يِْسي٣ِ
َ
٤َََِِّْقَّأ َّيَُسَّاَّلل  َ ٤ًَُنَّاَّلل  ِ ةَُّحَجةي َٝ َّإِج  َٕ َٟ٤ ًُ ِ َُّحَجةي َٞ ِي

َّاَّل   ،[َُ]الفتح: ىجسإِن 
. الثا٘ب: أف  كال تنقضوا أٲباف البيعة بعد توكيدىا، أم بعد توثيقها باسم اهلل :أم

 .(ِ)ا٤براد منو كل عهد يلتزمو اإلنساف باختياره

                                                             

 (.ُِٖ/ُٕتفسّب الطربم ) (ُ)
 (.َّٔ/ِ(، الكشاؼ )ِّٔ /َِ) مفاتيح الغيب (ِ)
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َّدَُس٤َُّٟحمس أحكمتو  ُب نقض األٲباف كا٤برأة الٍب أ٫بت على غز٥با بعد أىفَّىجس٤اَوَل
كىو ما ينكث فتلو. قيل: ىي ريطة بنت سعد بن  ،نكث :ٝبع ،اكأبرمتو فجعلتو أىٍنكاثن 

أصبع كفلكة عظيمة على  : قدر ذراع كصنارة مثلككانت خرقاء، اٚبذت مغزالن  ،تيم
 .فينقضن ما غزلن الظهر، ٍب تأمرىن   قدرىا، فكانت تغزؿ ىي كجواريها من الغداة إٔب

اٚبذ. يعُب: كال تنقضوا أٲبانكم متخذيها  :أحد مفعوٕب ىجسَدَرًًلَّحمسك .حاؿَّىجسَتذ ِزُشونََّحمس
َّْٛحمس .دخبلن   .(ُ)"مفسدة كدغبلن  م:أ ىجسثَي٠َُْس

ل، داخل ُب زمرة ففي التمثيل إشارة إٔب أف ناقض ٲبينو خارج من الرجاؿ الكم  
 ا٣برقاء. :ىيبل ُب أدناىن، ك  ،النساء

َُّثُج٤د٣َِةَّحمس : كقاؿ ًَْس ََّب َََّٓسٌم ََّذََتِل  ْٛ َّثَي٠َُْس ََّدَرًًل ْٛ ةَُٟس َٝ ْح
َ
َّأ ََّتذ ِزُشوا َوَل

َّ ٌٛ ََّيَشاٌبََّيِوي ْٛ ََِّوَُٙس َّاَّلل  ِ٘ ََّظبِي ْٞ ََّخ ْٛ ةََّؾَسْدُت َٝ ِ ٤َءَّث ٤ُاَّالعُّ 94َََِّّودَُشٓو ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ واَّث َوَلَّتَْؼََتُ
ةَّيَِّ َٝ ٠ًةََِّٓٚيًًلَّإِج  َٝ ٤َنََّث ُٝ ًَْٚ َّتَ ْٛ ٠ُْذ ُٖ َّإِْنَّ ْٛ ََُّٙس ٤َ٢َََُِّّرْْيٌ ةَّي٠َِْس٠95َََّّْسَّاَّلل  َٜ ُسََّو َّ ََّح٠ْ ْٛ ةَِّي٠َْسُز َٜ

َِّثَةقٍَّ  [.ٔٗ-ْٗ]النحل:  ىجساَّلل 
خديعة  :، أماذ األٲباف دخبلن عباده كينهاىم عن اٚب كا٤بعُب: ٰبذر اهلل 

هتا على االستقامة كاإلٲباف. بلؿ بعد ثبو لئبل تزؿ قدـ ُب الض   ؛ا، تغركف ُّا الناسكمكرن 
عن طريق ا٥بدل، بأٲباف حانثة  كىذا مثل ٤بن كاف على االستقامة، فحاد عنها، كزؿ  

ألف الكافر إذا رأل ا٤بؤمن قد عاىده، ٍب  ؛ عن سبيل اهلل دٍّ مشتملة على الص  
 خوؿ ُب اإلسبلـ.بسبب الغدر عن الد   ين، فانصد  غدر بو، ٓب يعد يثق بالدٍّ 

نيا إال  بأربع ال يىٍكميلي الرٍّجىاؿي ُب": اإلماـ الشافعي ؿ قا يانة :الد   ،بالدٍّ
 . (ِ)"كالر زىانة ،كالصٍّيانة ،كاألمانة
ثبلثة ا٤بسلم كالكافر فيهن سواء: من   قاؿ:  بن مهراف عن ميموفك 

بينو كمن كانت بينك ك  ،ا، فإ٭با العهد هلل ا كاف أك كافرن عاىدتو كىؼٍّ بعهده مسلمن 
                                                             

 (.ُّٔ/ِالكشاؼ ) (ُ)
 (.ُّ/ُ، لئلماـ النوكم )َّموع شرح ا٤بهذبا (ِ)
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ا كاف أك  مسلمن  من ائتمنك على أمانة فأدىا إليو ك  ،اا كاف أك كافرن رحم فصلها، مسلمن 
 .(ُ)اكافرن 

كلو نظرنا إٔب اإلسبلـ ٗبفهومو الشامل لوجدناه عبارة عن حقوؽ ككاجبات 
أك ٕبقوؽ العباد. فالصبلة أمانة، كالصـو أمانة، كٝبيع  ٝبيعها يتعلق ٕبقوؽ اهلل 

ة أمانة، كأمواؿ الناس أمانة، كأعراض الناس أمانة، ككل عمل يوكل إٔب التكاليف الشرعي
العبد أمانة، كا١بسد أمانة، كاألكالد أمانة، كاألىل أمانة، كالبيت أمانة، كالوطن أمانة، 

َٔاِت حمس :كٝبيع حقوؽ العباد أمانة. كقد قاؿ اهلل  ٍَ اََُث لََعَ الصه ٌَ
َ
َِا اْْل إُِها َغَرْط

ْرِض وَ 
َ
ًَُٓٔل َواْْل ا َج ًٌ ُّ ََكَن َظئُ نَْصاُن إُِه ا اْْلِ َٓ ا وَََحَيَ َٓ ٌِِْ  ََ ْشَفْل

َ
ا َوأ َٓ َِ ٍِيْ ْن َُيْ

َ
َبْْيَ أ

َ
َتاِل فَأ  ىجساْْلِ

  .[ِٕ]األحزاب:
 "تصرٰبو  :قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب  كقد اختلف ُب ا٤براد من اآلية.

أف ذلك كاقع  بأف السماء كاألرض كا١بباؿ أبت كأشفقت، أم: خافت، دليل على
 .(ِ)"ك٫بن ال نعلمو بإرادة كإدراؾ يعلمو ىو 
كعرضها على السموات كاألرض كا١بباؿ ٰبتمل " :كقاؿ ابن جزم 

 كجهْب:
ا فعرضت عليها األمانة حقيقة خلق ٥با إدراكن   : أف يكوف اهللأحدىما

  .فأشفقت منها، كامتنعت من ٞبلها
انة، كأهنا من الثقل ٕبيث لو عرضت أف يكوف ا٤براد تعظيم شأف األم :والثاني

على السموات كاألرض كا١بباؿ، ألبْب من ٞبلها كأشفقن منها، فهذا ضرب من اَّاز  
أهنا ال تقدر على  :كقولك: عرضت ا٢بمل العظيم على الدابة فأبت أف ٙبملو، كا٤براد

نَْعةنَُّحمس .ٞبلو شدة ذلك، كصعوبتو التـز اإلنساف القياـ بالتكاليف مع  :أم ىجسوَََح٣َََٚةَّاْْلِ

                                                             

(، كانظر: ّٖٓ/ُٔ) دمشقتاريخ [، َّْٓ[، شعب اإلٲباف ]ُّٕ] عبد اهلل ا٤بركزم أليب ،الرب كالصلة (ُ)
 (.ِٖ/ْالدر ا٤بنثور )

 (.ّّٗ/ّأضواء البياف ) (ِ)
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بأنو ظلـو جهوؿ، كاإلنساف   على األجراـ الٍب ىي أعظم منو، كلذلك كصفو اهلل
 .(ُ)"كقيل: قابيل الذم قتل أخاه . آدـ :ىنا جنس، كقيل: يعِب

 .،  كتردد ا٤بفسركف ُب تأكيلها(ِ)أقواؿ متعددة ىذه اآلية كرد ُب تأكيل كقد
األرض كا١بباؿ أكثر كعينا كبصّبة من بياف أف السموات ك  ها:ليس ا٤براد منك 

اإلنساف حيث أبت ٙبمل ذلك عن إدراؾ حقيقي منها؛ لعظم ما يَبتب على ٞبلها 
التبصر ُب العاقبة، فكاف دكهنا ُب مع إدراكو عظم ذلك، من ا٣بطر، كٞبلها اإلنساف 

فبل ٱبفى على ا٤بتأمل أف ذلك ليس من مقصد اآلية، كال يدؿ عليو سياقها، كإ٭با 
كأهنا من الثقل ٕبيث لو عرضت على السموات كاألرض ، تعظيم شأف األمانةا٤براد: 

، كقد ذيًكر ىذا ا٤بعُب ُب كا١بباؿ، ألبْب من ٞبلها كأشفقن منها، فهذا ضرب من اَّاز
 .  -كما تقدـ–التفسّب 

كجو التمثيل كفائدتو حيث قاؿ:  اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور كبْب  
ألنو أىل لو دكف بقية  ؛لوضع شيء ُب شيء (استعارة تمثيلية)ىنا  ىجس٠َةَيَصفَّْحمس"قولو: 

لعدـ تأىلها لذلك الشيء، فشبهت حالة  ؛األشياء، كعدـ كضعو ُب بقية األشياء
صرؼ ٙبميل األمانة عن السموات كاألرض كا١بباؿ ككضعها ُب اإلنساف ٕبالة من 

على طريقة التمثيلية، أك  ،نهمكيقبلو كاحد م ،فّبفضو بعضهم ،ا على أناسيعرض شيئن 
بعدـ صبلحية السموات كاألرض كا١بباؿ إلناطة ما عرب  ٛبثيل لتعلق علم اهلل 

ٗبخالفة   عنو باألمانة ُّا كصبلحية اإلنساف لذلك، فشبهت حالة تعلق علم اهلل
بعرض شيء  ،لقابلية اإلنساف ذلك ؛قابلية السموات كاألرض كا١بباؿ ٕبمل األمانة

الستظهار مقدار صبلحية أحد تلك األشياء للتلبس بالشيء ا٤بعركض  ؛اءعلى أشي
 عليها.

                                                             

 (.ْٔٓ/ّ( كانظر: الكشاؼ )ُُٔ/ِتفسّب ابن جزم ) (ُ)
 (.ْٕٖ/ّ) زاد ا٤بسّب (،ِْٖ/ْ( )النكت كالعيوف) تفسّب ا٤باكردم (، ّّٔ/َِالطربم )انظر: تفسّب ( ِ)
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تعظيم أمر ىذه األمانة إذ بلغت أف ال يطيق ٙبملها ما ىو  :وفائدة ىذا التمثيل
أعظم ما يبصره الناس من أجناس ا٤بوجودات. فتخصيص السموات كاألرض بالذكر 

س من ا٤بوجودات، كعطف ا١بباؿ على ألهنما أعظم ا٤بعركؼ للنا ؛من بْب ا٤بوجودات
كىي الٍب  ،ألف ا١بباؿ أعظم األجزاء ا٤بعركفة من ظاىر األرض ؛األرض كىي منها

ل٤ََّْحمس :إذ األبصار ال ترل الكرة األرضية كما قاؿ  ؛تشاىد األبصار عظمتها
َّْٞ ِٜ ًَعَّ ذََؿّسِ ُٜ ةَّ ًً ْحَذ١ََُّرةِػ

َ
َّلََصأ ٍ٘ ََّججَ

ْصآَنَّلََعَ ُٔ َْٟضَْلَة٢َََّشاَّاْٙ
َ
ََِّّأ  [.ُِ]ا٢بشر:  ىجسَرْؼيَحَِّاَّلل 

كىي عدـ صحة تعلق العرض كاإلباء بالسموات  ،حالية :وقرينة اًلستعارة
ككذلك اإلنساف باعتبار   ؟!فأٗب ٥با أف ٚبتار كترفض ،النتفاء إدراكها ؛كاألرض كا١بباؿ
يعة كما يقاؿ: الطب،  كال ٚبتار ،ألف ا٤باىية ال تفاكض ؛جنسو كماىيتو :كوف ا٤براد منو

 ا.كإ٭با تصدر عنها آثارىا قسرن  ،للجبلة :ال اختيار ٥با، أم :عمياء، أم
َبْْيََّحمس ،ىجسَيَصْف٠َةحمس :كلذلك فأفعاؿ

َ
٣ََ٠ِْٚٝةحمس ،ىجسَِأ ٣َْ٠ِٜةحمس ،ىجسَُيْ َّ َٞ ْٔ َّ ْػ

َ
 ،ىجسَوأ

كىذه األجزاء صا٢بة ألف يكوف كل منها استعارة  ،التمثيلي أجزاء للمركب :ىجسوَََح٣َََٚةحمس
ع األمانة ُب اإلنساف كصرفها عن غّبه بالعرض، كيشبو عدـ بأف يشبو إيدا  ،مفردة

مصحح مواىي السموات كاألرض كا١بباؿ إليداع األمانة فيها باإلباء، كيشبو اإليداع 
بالتحميل كا٢بمل، كيشبو عدـ التبلـؤ بْب مواىي السموات كاألرض كا١بباؿ بالعجز 

ؽ، كيشبو التبلـؤ كمصحح كىو ا٤بعرب عنو باإلشفا ،عن قبوؿ تلك الكائنات إياىا
 القبوؿ إليداع كصف األمانة ُب اإلنساف با٢بمل للثقل.

كمثل ىذه االستعارات كثّب ُب الكبلـ البليغ. كصلوحية ا٤بركب التمثيلي لبل٫ببلؿ 
 بأجزائو إٔب استعارات معدكد من كماؿ ببلغة ذلك التمثيل.

ا دؿ  تأكيلها ترددن كتردد ا٤بفسركف ُب ،كقد عدت ىذه اآلية من مشكبلت القرآف
العرض على السموات  :على ا٢بّبة ُب تقوٙب معناىا. كمرجع ذلك إٔب تقوٙب معُب

 .(ُ)"(اإلشفاؽ)ك (اإلباء) :، كمعرفة معُب(األمانة) :كاألرض كا١بباؿ، كإٔب معرفة معُب
                                                             

 (.ُِٔ -ُِٓ /ِِ) التحرير كالتنوير (ُ)
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 حمس :بأداء األمانات فقاؿ كقد أمر اهلل 
َ
ْن حَُؤدُّوا اْْل

َ
ًْ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ اَُاِت إِنه اَّلله ٌَ

ٔا ةِاىَْػْدلِ  ٍُ ْن ََتُْه
َ
ًْ بَْْيَ انلهاِس أ خُ ٍْ َأدّْ اأْلََمانََة ))كُب ا٢بديث:  [.ٖٓ]النساء: ىجسِإَوَذا َخَه

 .(ُ)((إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وًل َتُخْن َمْن َخاَنك
ًل ))إال قاؿ:  قاؿ: ما خطبنا نيب اهلل   عن أنس بن مالكك 

 .-كقد تقدـ-(( ًل دين لمن ًل عهد لوِإيَماَف لمن ًل أمانة لو، و 
القتل في سبيل قاؿ: )) جاء ُب ا٢بديث: عن زاذاف، عن ابن مسعود ك 

يؤتى بالعبد يـو القيامة، وإف قتل ((. ٍب قاؿ: ))اهلل يكفّْر الذُّنوب كلَّها إًل األمانة
 في سبيل اهلل، فيقاؿ: أدّْ أمانتك فيقوؿ: أي ربّْ كيف وقد ذىبت الدنيا؟ قاؿ:
فيقاؿ: انطلقوا بو إلى الهاوية، فينطلق بو إلى الهاوية، وُتَمثَّل لو أمانتو كهيئتها يـو 
دفعت إليو، فيراىا فيعرفها، فيهوي في أثرىا حتى يدركها، فيحملها على منكبيو 

((، ٍب حتى إذا نظر ظنَّ أنَّو خارج زلت عن منكبيو فهو يهوي في أثرىا أبد اآلبدين
ة، والوضوء أمانة، والوزف أمانة، والكيل أمانة وأشياء عّدىا، الصالة أمانقاؿ: ))

فقلت: أال  : فأتيت الرباء بن عازب -يعِب زاذاف-((، قاؿ وأشد ذلك الودائع
َّحمسَّترل ما قاؿ ابن مسعود؟ قاؿ: كذا قاؿ، كذا. قاؿ: صدؽ. أما ٠بعت اهلل يقوؿ: إِن 

ةَٟةتَِّ َٜ
َ
َّاْْل ْنَّدَُؤدُّوا

َ
َّأ ْٛ ُمصُُز

ْ
َّيَأ َ ٣َِٚ٢ْةَّاَّلل 

َ
َّأ . فاإلنساف عندما يزف كيبيع (ِ)[ٖٓ]النساء: ىجسإََِل

للناس، فهذا العمل أمانة، كالوديعة كذلك أمانة، كالصبلة أمانة، كالصـو أمانة، كٝبيع 
التكاليف الشرعية أمانة، كأمواؿ الناس أمانة، كأعراض الناس أمانة، ككل عمل يوكل 

                                                             

 .ـتقد (ُ)
[، كُب )السنن الصغّب( ُِِٗٔكالبيهقي ُب )الكربل( ] (،َُِ/ْأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ) أخرجو( ِ)

 :ا٥بيتمي (، كقاؿ فيو ْْٔ/ُالزكاجر )[. كانظر: ْٖٖٓ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ِّّٖ]
(: ّٖٓ/ُِب )الَبغيب( )  أنو قاؿ.. فذكره. قاؿ ا٤بنذرم "كصح  عن ابن مسعود 

ُب موضع  قي موقوفنا، كركاه ٗبعناه ىو كغّبه مرفوعنا كا٤بوقوؼ أشبو". كقاؿ ا٤بنذرم "ركاه البيه
 (: "كذكر عبد اهلل ابن اإلماـ أٞبد أنو سأؿ أباه عنو، فقاؿ: إسناده جيد".ْ/ْآخر )
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أمانة، كٝبيع حقوؽ العباد أمانة. كمن خاف  إليك أمانة، كأكالدؾ كأىلك أمانة، كبيتك
إِٟ ةََّيصَْف٠َةَّحمس :األمانة أصابو ذلك الوعيد، كنزؿ بو العذاب الشديد. كقد قاؿ اهلل 

َّاْْلَِّ َّوَََح٣َََٚة ٣َْ٠ِٜة َّ َٞ ْٔ َّ ْػ
َ
ََّوأ ٣ََ٠ِْٚٝة ََُّيْ ْن

َ
َّأ بَْْيَ

َ
ََِّأ جَةِل ََّواْْلِ رِْض

َ
٤َاِتََّواْْل َٝ َّالع  َّلََعَ ةََٟح َٜ

َ
َّنَْعةنَُّاْْل

ةََّج٤٣ًُلَّ ًٜ ةَٟةِتَّإََِلَّحمس كقاؿ: [،ِٕ]األحزاب:  ىجسإِٟ ١َََُّكَنََّه٤ُٚ َٜ
َ
ْنَّدَُؤدُّواَّاْْل

َ
َّأ ْٛ ُمصُُز

ْ
َّيَأ َ َّاَّلل  إِن 

٣َِٚ٢ْة
َ
 [.ٖٓ]النساء: ىجسأ

، كأمانة ا٤باؿ، (ُ)كُب )تفسّب ا٤بنار(: "كقد ذكرنا عن األستاذ اإلماـ أمانة العلم
 كجعلها بعضهم ثبلثنا:

 
:  العبد مع الرب إحداىا: أمانة 

كىي ما عهد إليو حفظو من االئتمار ٗبا أمره بو، كاالنتهاء عما هناه عنو، 
، فا٤بعاصي كلها خيانة هلل كاستعماؿ مشاعره كجوارحو فيما ينفعو كيقربو من ربو 

، .كقد كرد ُب ا٤بأثور ما يدؿ على ذلك 
 

 ثانيها: أمانة العبد مع النَّاس:
ائع، كعدـ الغش ُب شيء من األشياء، كحفظ السر، كغّب كيدخل فيها: رد الود 

كيدخل  :ذلك ٩با ٯبب آلحاد الناس، كللحكاـ، كلؤلىل كاألقربْب. قاؿ الرازم 
ُب ىذا القسم: "عدؿ األمراء مع رعيتهم، كعدؿ العلماء مع العواـ بأال ٰبملوىم على 

 ُب دنياىم كأخراىم اىػ. التعصبات الباطلة، بل يرشدكىم إٔب اعتقادات كأعماؿ تنفعهم 
فعلى ىذا يكوف العلماء الذين يعلموف العامة مسائل ا٣ببلؼ الٍب تثّب التعصب 
بينهم، كالذين ال يعلموهنم ما ينفعهم ُب دنياىم من أمور الَببية ا٢بسنة ككسب 
ا٢ببلؿ، كما ينفعهم ُب آخرهتم من ا٤بواعظ كاألحكاـ الٍب تقوم إٲباهنم، كتنفرىم من 

كترغبهم ُب ا٣بّبات، كل أكلئك العلماء من ا٣بائنْب لؤلمة، كىذا القسم ٲبكن  الشركر،
                                                             

 (.ُّٖ/ٓتفسّب ا٤بنار ) (ُ)
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أف يقسم إٔب أقساـ، فيجعل رعاية أمانة ا٢بكاـ قسمنا، كرعاية أمانة األقربْب من 
 األصوؿ كالفركع كا٢بواشي قسمنا، كرعاية أمانة الزكجية كالصهر قسمنا. 

 سيما السر الذم ٱبتص ُّما، كمنها: أال يفشي أحد الزكجْب سر اآلخر، كال
 كال يطلع عليو عادة منهما سواٮبا، كرعاية أمانات سائر الناس قسمنا.

 
 ثالثها: أمانة اإلنساف مع نفسو: 

بأال ٱبتار لنفسو إال ما ىو األنفع كاألصلح لو ُب : كعرفها اإلماـ الرازم 
 .(ُ)اآلخرة الدين كالدنيا، كأال يقدـ بسبب الشهوة كالغضب على ما يضره ُب

كمن ذلك الذم أٝبلو توقي اإلنساف ألسباب األمراض كاألكبئة ": قاؿ ُب )ا٤بنار(
ٕبسب معرفتو، كما يستفيده من األطباء، كذلك يدؿ على أف رعاية ىذا النوع من 
األمانة يتوقف على تعلم ما ٰبتاج إليو من علم حفظ الصحة، كال سيما ُب أياـ 

مثاؿ ذلك: أنو قد عرؼ بالتجارب نفع بعض ما يعمل  األمراض الوبائية ا٤بنتشرة،
للوقاية من ا٤برض كتلقيح ا١بدرم، كمن ذلك: التداكم عند كقوع ا٤برض، كتفصيل 

 .(ِ)رعاية ىذه األمانات يطوؿ"
األصل ُب  :قاؿ شيخنا علي بن عبيد اهلل  :ا١بوزم كقاؿ ابن 

 اإلنساف: ا٤بأمن. األمانة: األمن كالطمأنينة. كا٤بوضع الذم يطمئن فيو 
 ألف صاحبها ائتمن ا٤بودع على حفظها فاطمأف إليو. ؛كالوديعة: أمانة

                                                             

 (.َُٗ/َُ( انظر: تفسّب الرازم )ُ)
 (.َٕ/ٓتفسّب ا٤براغي ) (، كانظر:ُّْ -ُِْ/ٓ( تفسّب ا٤بنار )ِ)
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أيمىنىةه يقاؿ: رجل  : كقاؿ ابن فارس
: يثق بكل أحد. كرجل أمْب أىمىنىةه ك  ،(ُ)

 . (ِ)أيم افه ك 
 كأنشدكا:

ابيوٍ ا شىرى مىٍوريكدن  األيم افى                 شىًهٍدتي الت اًجرى  كلقد          
(ّ) 

 .(ْ)ا٣بلق. ككأنو أمن فيها الفتور ُب السّبا٤بوىثػ قىةي الناقة  :كاألموف
 

 ما ذكره المفسروف من أوجو الخيانة:
 مانة ُب القرآف على ثبلثة أكجو: ذكر بعض ا٤بفسرين أف األك 
 

  :الفرائضأحدىا: 
َ َوالرهُشَٔل حمس: (سورة األنفاؿ)ُب  كمنو قولو  ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ َوََتُُُٔ

 ًْ اَُاحُِس ٌَ
َ
اََُث حمس: (األحزاب)أم: تضيعوا فرائضكم. كُب  ،[ِٕ]األنفاؿ: ىجسأ ٌَ

َ
َِا اْْل إُِها َغرَْط

َتالِ  رِْض َواْْلِ
َ
َٔاِت َواْْل ٍَ  [.ِٕ]األحزاب: ىجسلََعَ الصه

 
  

                                                             

ييصىدٍّؽي ما ٠بع كال  -بالفتح–أيمىنىةه: إذا كاف يأمنو الناس كال ٱبافوف غىائًلىتىو، كأىمىنىةه  :قاؿ الل ٍحيا٘ب   (ُ)
-ّٔٔ/ُٓ(، هتذيب اللغة )ُّْ/ُييكىذٍّبي بشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: )أمن( )

ّٕٔ.) 
 (.َِِٕ/ٓ: األمْب" الصحاح، مادة: )أمن( )-بالضم كالتشديد-افي "كاأليم   :قاؿ ا١بوىرم ( ِ)
أليب سليماف (، غريب ا٢بديث، ِٖٗبن قيس( )ص: قالو األعشى. انظر: ديواف األعشى )ميموف( ّ)

 (.ّْٗ/َُ(، احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )أمن(  )ِْٔ/ُا٣بطايب )
موفي: الناقة ا٤بوىثػ قىةي ا٣بىٍلق، الٍب أيًمنىٍت أف "األ :(. قاؿ ا١بوىرم َُِ/٦ُبمل اللغة، البن فارس ) (ْ)

 (. َِِٕ/ٓتكوف ضعيفة". انظر: الصحاح، مادة: )أمن( )
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  :: الوديعةوالثاني
ْن حُؤَ حمس: (سورة النساء)ُب  كمنو قولو 

َ
ًْ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ اَُاِت إََِل إِنه اَّلله ٌَ

َ
دُّوا اْْل

ا َٓ يِ ْْ َ
ًْ َراُغٔنَ حمس: (ا٤بؤمنْب)كُب  ،[ٖٓ]النساء: ىجسأ ِدِْ ْٓ ًْ وََخ ِٓ ِ اَُاح ٌَ

َ
ًْ ِْل ُْ  ََ ِي  ىجسَواَّله

 .[ٖ]ا٤بؤمنوف:
  :: العفةوالثالث

ٌِْيُ حمس: (القصص)ُب  منو قولو ك 
َ
َجرَْت اىَْلِٔيُّ اْْل

ْ
َِ اْشَخأ ٌَ   ىجسإِنه َخرْيَ 

 .(ُ)[ِٔ]القصص:
ُب اآلية كذلك: إف من معا٘ب األمانة: كضع األمور ُب نصاُّا، كإسناد  كيقاؿ

 األعماؿ كا٤بهاـ إٔب أىلها.
 

 :التالية اتعتبار اًلويمكن النظر إلى أقساـ األمانة من حيث 
  .األمانة الدينية من حيث كفاء العبد ٕبقوؽ اهلل  - ُ
 األىل كاألكالد كاألرحاـاألمانة مع الناس ُب سائر ا٤بعامبلت، كاألمانة مع  - ِ

  .ٕبقوؽ العباد العبد كا١بار من حيث كفاء
  .األمانة مع ا١بسد من حيث عدـ اإلضرار بو - ّ
  .أمانة ا١بوارح من حيث استعما٥با فيما يرضي اهلل  - ْ
  النطق باللساف، كالكتابة، كاإلشارة.أمانة الكلمة، كىي تعم:  - ٓ

من حيث من حيث عدـ الكتماف ك  يغأمانة التبليدخل ُب ىذا الباب: 
  .اإلخبلص ُب القوؿ كالعمل

األمانة ُب العمل من حيث اإلتقاف كاعتماد الوسائل ا٤بشركعة ُب الكسب  - ٔ
 الذم أحل و الشرع؛ كاالحَباز عن ا٣ببائث احملرمة، كاتقاء الشبهات.

                                                             

 (.َُْنزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر )ص: (ُ)
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كما يعد من ضركب ا٣بيانة،  أم صورة من صور األمانة كال شك أف التفريط ُب 
 سيأٌب.

 
                    

 
 

    كىاؾ بياف )صور ا٣بيانة( كما يندرج ٙبتها:
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ـة   ـــان  ـي 
: صــىر الــخ 

          

 اضطبحثػاضثاضثػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  خغاظظػاضطبدػطعػربهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

، كاإلشراؾ ، الكفر بو من خبلؿ: كرسولو  كخيانة اهلل 
،  كتعطيًل الفرائضكانتهاؾ ا٢برمات، ، لعباده  الٍب شرعها اهلل تعدٍّم ا٢بدكدك 

 بغض شعّبة من شعائر اإلسبلـ،ك أمن أحكاـ،  اهلل ا٢بدكد الٍب شرعها  ك٦باكزة
ةَّحمس :. قاؿ اهلل طاعة ٩با يتعبد بو الناس ُب دين اإلسبلـ أك أم َٜ ص٤٢ُِاَّ َٖ َّ ْٛ ٣ُ ج 

َ
َّثِأ َٕ ِ َذل

َّ
َ
َّْٛأ ةل٣َُ َٝ ْخ

َ
ْخَجَكَّأ

َ
ََِّأ ُ  [.ٗ]٧بمد: ىجسَْٟضَلَّاَّلل 
َّْٛحمس :اهلل قاؿ  ةَٟةدُِس َٜ

َ
َّأ ََّوََت٤ُٟ٤ُا ََّوالص ُظ٤َل َ َّاَّلل  َََّت٤ُٟ٤ُا ََّل ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ

َ
َّأ يَة

٤نََّ ُٝ ًَْٚ َّتَ ْٛ جُْذ
َ
 [.ِٖ]األنفاؿ:   ىجسَوأ

اف، با١بحود كالنكر  مقابلة نعمو  :كمن صور خيانة العبد مع ربو 
 .-كما سيأٌب- كاستعما٥با فيما حـر اهلل 

 
                               

 
 :صور خيانة العبد مع ربو كىذا رسم توضيحي ل
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:  صورػخغاظظػاضطبدػطعػربهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  الصورة الرابعة: الصورة الثالثة:  الصورة الثانية:  الصورة األولى:

في الخيانة 
 الدين.

تعدّْي الحدود التي 
 لعباده.   شرعها اهلل

 

الفرائض وكراىية  تعطيل
من   ما شرع اهلل

 أحكاـ.

  مقابلة نعم اهلل
 بالجحود والنكراف.

 

 اضخغاظظػسيػاضدغنػ:ػ:ػاضصورةػاألوضى
 :قاؿ اهلل للعباد ما فيو صبلحهم ُب دنياىم كأخراىم.  شرع اهلل 

َّاِلَِّّحمس َٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َع ََّْشَ َٛ َّإِثَْصا٢ِي َّث١ِِ ي٠َْة َّوَؾ  ة َٜ ََّو َٕ َّإَِِلْ وَْخي٠َْة
َ
َّأ ِي ََّواَّل  ٤ًَُّٟخة َّث١ِِ َّوب َى  ة َٜ َّ ِٞ ي

ص ٤ُٓاَّذِي١َِّ َّ ََّوَلََّتَذ َٞ ٤اَّاِّلِي ُٝ رِي
َ
ْنَّأ
َ
  [.ُّ]الشورل:ىجسَوُم٤ََسَّوَِييَسَّأ

من ، كجعل ا٤بنز ؿ الس اطعةأقاـ الدٍّين اإلسبلمي  على ا٢بجج القاطعة، كالرباىْب 
 .اآليات لقـو يعقلوف

بعباده حْب خلقهم أف أمدىم ٗبا يهديهم إٔب صراطو   من رٞبة اهللك 
فزكدىم بالفطرة الٍب ترشدىم إٔب ا٢بق كتد٥بم  ا٤بستقيم الذم كلفهم باالستقامة عليو.

 .عليو
على اإلنساف أنو ٓب يَبكو ُب ا٢بياة يستهدم ٗبا أكدعو اهلل   من فضل اهللك 

فحسب، بل بعث إليو بْب فَبة  سليمة، تقوده إٔب ا٣بّب، كترشده إٔب الربفيو من فطرة 
كيصحح كأخرل رسوالن ٰبمل من اهلل كتابنا يدعوه إٔب عبادة اهلل كحده، كيبشر كينذر، 

٥بم عقائدىم، كيبشرىم إٔب ما فيو ا٣بّب كالصبلح ٥بم؛ ليقطع األعذار ُب احملاسبة كما 
َّحمس :قاؿ  َٞ ِي بَّّشِ ُٜ َِّ٘رُُظًًلَّ ًَْسَّالصُُّظ ٌحَّبَ َُِّخج  َّيَُس٤َنَّل٠ِٚ ةِسَّلَعَّاَّلل  َِِّلًَل  َٞ ٠ِْشرِي ُٜ  ىجسو

 .[ُٓٔ]النساء:
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 ،الرسوؿ  اهلل  يتتابعوف حٌب بعث  كما زاؿ األنبياء
النيب فكاف  رسالتو إٔب الناس،بو   كأنزؿ معو القرآف الكرٙب فأكمل اهلل

 خاًب األنبياء ،  السماكيةككاف القرآف خاًب الكتب . 
كالوحي يعاكدىا ٗبا يناسبها كٰبل  -ُب تطورىا كرقيها الفكرم-كظلت اإلنسانية 

لرسالة    مشكبلهتا الوقتية ُب نطاؽ قـو كل رسوؿ، حٌب اكتمل نضجها، كأراد اهلل
ليكمل صرح  ؛أف تشرؽ على الوجود، فبعثو على فَبة من الرسل ٧بمد 

عامة ا٣بالدة، ككتابو ا٤بنز ؿ عليو، كىو بشريعتو ال  إخوانو الرسل السابقْب
  .القرآف الكرٙب

رَُجٍل بَػَنى  َمثَِلي وَمَثَل األنبياء من قَػْبِلي، َكَمَثل إفَّ )) كقد جاء ُب ا٢بديث: 
بو، ويَػْعَجُبوَف  َل النَّاُس يَطُوُفوفَ من زاويَة، فجع ، إًلَّ َمْوِضَع لَِبَنةٍ بَػْيًتا فََأْحَسَنو وَأْجَمَلو

 .(ُ)((لَِّبَنة وأنا خاتم النَِّبيّْينا اليقولوف َىالَّ ُوِضَعْت ىذه اللَِّبَنة؟ قاؿ: فأنلو، و 
(، أمانة التبليغ)ٍب ٞبل الدعاة  ،رسوؿ ما أنزؿ إليو من ربو  غ كل  كقد بل  

، فبلغوا ُب خلقو عن اهلل كحير اسنا للدين، كموق عوف  ،فكانوا كير اثنا للرسل 
كال  ،كال تدليس ،كال إحداث ، كال تبديل،دكف كتمافبأمانة، ك  اهلل كبينوا رسالة 

 .(أمانة التكليف)مداىنة، كٞبل الناس 
أك  ،أك داىن ،أك نافق ،أك أحدث فيو ما ليس منو ،ؿ ُب دين اهلل فمن بد  

خائننا ٤با  كاف  غشهمس على الناس ك كتم عند حاجة الناس إٔب التبليغ كالبياف، أك دل  
 كاتبع ىواه كاف خائننا لدينو.     ،عليو، كمن بلغتو الرسالة فأعرض عن االستجابةأؤٛبن 

 
  

                                                             

 [.ِِٖٔ[، مسلم ]ّّٓٓصحيح البخارم ] (ُ)
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:ػصورػاضخغاظظػسيػاضدغن  
 على النحو التإب: يأٌب ذكرىا  كا٣بيانة ُب الدين ٥با صور متعددة، 

 
: واإلشراؾ بو  ،الكفر باهلل أوًًل: 

كىو أعظم ما ٯبلب لو النفع إف  اإلٲباف يستنقذ اإلنساف من الظلمات إٔب النور، 
 كالسعادة، كيدفع عنو الضر كالشقاء، فالعاقل ٰبب ذلك كيكره ما يقابلو.

ََّوَكص هََّحمسَّ:قاؿ اهلل  ْٛ ٤َُُّٚٓبُِس َِِّف ََّوَزي ١ُ٠َ ةَن َٝ ي َّاْْلِ ُٛ َّإَِِلُْس ََّخج َت َ َّاَّلل   ٞ َوَِٙس
َُّٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه

ُ
ُع٤َقََّواًِْْٙؿَيةَنَّأ ُّ َصََّواْٙ ّْ َّاُْٙس ُٛ اِػُسونَََّّإَِِلُْس  [.ٕ]ا٢بجرات: ىجسالص 

عند   مانة اهللأ ينو إىبلؾ للنفس الٍب ىإف ؛الكفر :كمن ا٣بيانة
  .(ُ)اإلنساف

يعدـ ألنو  ؛عباده باإلٲباف كالتوحيد، كهناىم عن الكفر كقد أمر اهلل 
كصفاتو،  ا٤بقصود األصلي من خلق العآب. كا٤بقصود من خلقو: معرفة ذات اهلل 

، كعمارة األرض با٣بّب كرسلو، كالوسيلة ا٤بقرٍّبىة إليوعالو،  كأحكامو، ككتبو، كأ٠بائو، كأف
 كاحملبة كالسبلـ.

 ذلك.كالكفري حجابه بْب العبًد كبْب 
اإلٲباف كا٥بدل، فحقيقة الكفر ا٤بخرج من ا٤بلة ىو  :الكفر كالضبلؿ يقاببلفك 

 . الذم يأٌب ُب مضادة اإلٲباف
بكفره، كيصّب ُب غطاء من  يسَب نعم اهلل الكافر يسمى: كافرنا؛ ألنو ك 

 صد عن ا٢بق.يطمس البصّبة، ك يعمي القلوب، ك فالكفر يدالئل اإلسبلـ كبراىينو. 
 .كالذم ٱبتم على قلبو ك٠بعو كبصره ال يبصر ا٢بق، كال يسلك طريق ا٥بداية

 قسم العلماء الكفر إٔب قسمْب:كقد 

                                                             

 (.ّٕ/ٔانظر: ركح البياف ) (ُ)
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ٱبرجو عن اإلسبلـ من قوؿ أك كىو أف يأٌب ا٤بكلف ٗبا  الكفر األكبر: - ٔ
 فعل أك اعتقاد.

كىو كل معصية كرد ُب الشرع تسميتها كفرنا، كٓب تصل إٔب  الكفر األصغر: - ٕ
حد الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة. كقد يكوف من أسباب دخوؿ  الن ار، كلكن صاحبو 

 يبقى داخبلن ٙبت ا٤بشيئة.
فعلها كفر كٓب تصل إٔب درجة فكل معصية كرد ُب الشرع أهنا كفر أك أف من 

الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة فهي كفر أصغر، كبعض أىل العلم يطلق عليو اسم: 
)كفر دكف كفر(، كبعضهم يطلق عليو اسم: )كفر النعمة(، كىو تسمية لو ٗبثاؿ من 

 أشهر أمثلتو.
، ككبّبة من كبائر الذنوب؛ ألنو من أعماؿ الكفار  كحكم ىذا الكفر: أنو ٧بـر

 الٍب حرمها اإلسبلـ، كلكنو ال ٱبرج صاحبو من ملة اإلسبلـ.
بْب الشرؾ كالكفر عمـو كخصوص، من حيث ا٤بعُب االصطبلحي، فقد تقدـ ك 

كىو اٚباذ إلو  ،أف  الكفر اسم يقع على ضركب من الذ نوب، منها: الشرؾ باهلل 
 . مع اهلل 

هو فإنو يزيد على ذلك،  فالشرؾ ما يتعلق من الكفر باإل٥بيات، أما الكفر ف
كإنكار معلوـو من الدين بالضركرة، فهو أعم من الشرؾ، كالشرؾ أخص، كذلك على 
اإلطبلؽ العاـ. فعلى ىذا يكوف كل شرؾ كفرنا، كليس كل كفر شركنا إذا قصدنا 

 بالشرؾ: )الشرؾ األكرب( الناقل عن ا٤بلة.
كاحد، كىو الكفر "الشرؾ كالكفر قد يطلقاف ٗبعُب  :قاؿ اإلماـ النوكم 

كقد يفرؽ بينهما فيخص الشرؾ بعبدة األكثاف كغّبىا من ا٤بخلوقات  ،(ُ)باهلل 

                                                             

زَ حمس: ( كما ُب قولو ُ)
َ
اَك رَُجًًل أ ٔه ًه َش َْ ُجْػَفٍث ُث ًه ٌِ َْ حَُراٍب ُث ِي َخيََلَم ٌِ ُ  37َفرَْت ةِاَّله َٔ اَّلله ُْ ِها  ىَِه

َخًدا 
َ
ْْشُِك ةَِرّّبِ أ

ُ
 [.ّٖ- ّٕ]الكهف: ىجس38َرّّبِ َوََل أ
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          كاهلل -ككفار قريش فيكوف الكفر أعم من الشرؾ   ،مع اعَبافهم باهلل 
 .(ُ)"-أعلم

، كإف كاف بعضو أكرب من  "كاإلشراؾ باهلل  جنس ٙبتو أنواع، ككلو مذمـو
 بعض.

، كىو الشرؾ (األصغر) :، كمنو(الشرؾ األكبر) :مراتب، فمنوكالشرؾ لو 
 ا٣بفي؛ ألنو ٱبفى على بعض الن اس.

ُب الر بوبي ة أك ُب العبادة أك  مع اهلل  فالشرؾ األكرب: اٚباذ الش ريك أك النٍّد
ٌَّٛحمس: ُب األ٠باء كالصفات، كىو ا٤براد بقولو  ََّيِوي ٌٛ ََُّٙوْٚ َْك َّالّّشِ  [،ُّ]لقماف: ىجسإِن 

أم الذنب أعظم عند  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل  كعن ابن مسعود 
ا، كىو خلقك  .(ِ)اهلل؟ قاؿ: أف ٘بعل هلل ًندًّ

ُب   "كمن الشرؾ نوع غّب مغفور، كىو الشرؾ باهلل :قاؿ ابن القيم 
احملبة كالتعظيم، بأف ٰبب ٨بلوقنا كما ٯبب اهلل تعأب. فهذا من الشرؾ الذم ال يغفره 

َِّحمسفيو:  و الشرؾ الذم قاؿ اهلل اهلل، كى َّاَّلل  َُّدوِن ْٞ ِٜ َّ ََّحذ ِزُش ْٞ َٜ َّ َّاَل ةِس َٞ ِٜ َو
َْٟساًدا

َ
اآلية، كقاؿ أصحاب ىذا الشرؾ آل٥بتهم، كقد ٝبعتهم ا١بحيم:  [ُٓٔ]البقرة: ىجس..أ
جٍِْيَّحمس ُٜ َّ ََّفًَلٍل ََِِّٙف ٠ ة ُٖ َّ َّإِْن ِ َِْٝي97ََّّدَةَّلل  َ ةل ًَ َّاْٙ َّثِصَّبِ ْٛ َّنَُع٤ِّيُس  [،ٖٗ -ٕٗالشعراء:] ىجس98إِذْ

ُب ا٣بلق كالرزؽ، كاإلماتة كاإلحياء، كا٤بلك كالقدرة،  كمعلـو أهنم ما سوكىم بو 
كإ٭با سوكىم بو ُب ا٢بب كالتألو، كا٣بضوع ٥بم كالتذلل. كىذا غاية ا١بهل كالظلم 
فكيف يسو ل من خلق من الَباب، برب األرباب؟ ككيف يسو ل العبيد ٗبالك الرقاب، 

                                                             

 (.ُٕ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
[. كُب ٖٔ[، مسلم ]ِّٕٓ ،َِٕٓ، ُٖٔٔ، ُُٖٔ، ََُٔ، ُْٕٔ، ْْٕٕ( صحيح البخارم ]ِ)

)من مات ): كلمة كقلت أخرل، قاؿ النيب   ركاية عن عبد اهلل، قاؿ: النيب 
ا دخل النار( ا دخل ا١بنة. صحيح  (كىو يدعو من دكف اهلل ندًّ كقلت أنا: من مات كىو ال يدعو هلل ندًّ

 [.ِٗ[، مسلم ]ّٖٔٔ، ْْٕٗ، ُِّٖالبخارم ]
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الفقّب بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، احملتاج بالذات، الذم  ككيف يسول
ليس لو من ذاتو إال العدـ، بالغِب بالذات، القادر بالذات، الذم غناه كقدرتو كملكو 
ككجوده كإحسانو كعلمو كرٞبتو ككمالو ا٤بطلق التاـ، من لواـز ذاتو؟ فأم ظلم أقبح من 

 :ث عىدىؿى مىٍن الى ًعٍدؿى لىوي ًٖبىٍلًقو، كما قاؿ ىذا، كأم حكم أشد جورنا منو؟ حي
ُصواَّحمس َّ ََّز َٞ ِي َّاَّل   ٛ َُّث َّ ََّواَل٤َُّر ةِت َٝ ُٚ َّاٙوُّ َ٘ ًَ َّوََج رَْض

َ
ََّواْْل ٤َاِت َٝ َّالع  َْ ِيََّرَٚ َّاَّل  ِ ََّّلِل  ُْٝس اِْلَ

ًِْسل٤ُنََّ ََّح ْٛ  . (ُ)"[ُ]األنعاـ: ىجسثَِصب٣ِِّ
تسلل إٔب أعماؿ فيفسدىا. كىو ي كالشرؾ األصغر ىو الرياء كالشرؾ ا٣بفي الذم

 ُب العبادة. مراعاة غّب اهلل 
 

 النفاؽ: ثانًيا:
يعد النفاؽ من أخطر صور ا٣بيانة للدين كالنفس كالناس، كالصلة بْب النقاؽ 

ا٣بيانة كالنفاؽ كاحد، كلكن ا٣بيانة تقاؿ " :كا٣بيانة كثيقة حٌب قاؿ الراغب 
٨بالفة ا٢بق  :ار الدين، ٍب يتداخبلف، فا٣بيانةباعتبار العهد كاألمانة، كالنفاؽ باعتب

 .(ِ)"لتحرؾ ا٣بيانة ؛ٙبرؾ شهوة اإلنساف :بنقض العهد ُب السر، كاالختياف
 ، كذلك بالنظر إٔب عمـو ا٤بعُب، ال إٔب ا٢بد. كا٣بيانة ضد الوفاء، ككذلك النفاؽ

  

                                                             

ا٤بوسوعة الفقهية ، (ِِٗ -ِِٖ/ٔتفسّب القا٠بي )كانظر: ، (ُِّ -ُِّ( ا١بواب الكاُب )ص:ُ)
 (.ٕ-ٔ/ٓالكويتية، مادة: )شرؾ(  )

التوقيف  (،ِٖٓ/ِ) بصائر ذكم التمييز(، َّٓ، مادة: )خوف( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآفانظر:  (ِ)
 (.ُْٖ/ٓ) حاشية الطييب على الكشاؼ (،ّٕ/ٔ(، ركح البياف )ُِٔ)ص: على مهمات التعاريف
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ذا االسم النفاؽ أف يظهر اإلٲباف باللساف، كيكتم الكفر بالقلب. كال يطلق ىك 
على من يظهر شيئنا كٱبفي غّبه ٩با ال ٱبتص بالعقيدة. كقد يطلق النفاؽ على 

 .(ِ)؛ ألف كليهما إظهار غّب ما ُب الباطن(ُ)الرياء
"إف أساس النفاؽ الذم بِب عليو الكذب، كأف يقوؿ : قاؿ ابن تيمية 

قولوف بألسنتهم عن ا٤بنافقْب أهنم ي الرجل بلسانو ما ليس ُب قلبو، كما أخرب اهلل 
 .(ّ)ما ليس ُب قلوُّم"

كالنفاؽ يعتمد على ثبلث خصاؿ كىي: الكذب القوٕب، كالكذب الفعلي، كىو 
ا٣بداع، كيقارف ذلك ا٣بوؼ؛ ألف الكذب كا٣بداع إ٭با يصدراف ٩بن يتوقى إظهار 
حقيقة أمره، كذلك ال يكوف إال ٣بوؼ ضر، أك ٣بوؼ إخفاؽ سعي، ككبلٮبا مؤذف 

 .(ْ)ة كالثبات كالثقة بالنفس كٕبسن السلوؾبقلة الشجاع
ا٤بؤمنْبى من ا٤بنافقْب، كجاء ُب  كرسولو الكرٙب  كقد حذ ر اهلل 

 كالسنة بياف صفاهتم كأحوا٥بم كعاقبتهم. (ٓ)الكتاب

                                                             

فيتقن  ،( ألنو يدخل ُب باب الكذب، الذم ىو أساس النفاؽ، كمن يظهر للناس أنو عابد هلل ُ)
العبادة عند اطبلع ا٣بلق عليو؛ ليثنوا عليو خّبنا، كيتوصل إٔب غايات كمصاّب عندىم، فإذا خبل بنفسو 

كذلك بالفعل فر ط كأضاع، فهذا نوع من الكذب؛ ألف الكذب ال يكوف بالقوؿ فحسب، كإ٭با يكوف  
 كا٤بخادعة. كُب فعل ا٤برائي إظهار ٣ببلؼ ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفاقنا. 

(، شرح سنن أيب ّٗٓ/َُ(، لساف العرب )ٖٗ/ٓ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )نفق( )ِ)
(، ُٖٕ/ٔ)(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ِْٓ(، التعريفات )ص:ِّ/ّداكد، لبدر الدين العيِب )

(ُّ/ُٖٔ.) 
 (.ْٔ/ِ( منهاج السنة النبوية )ّ)
 (.ُِٖ/ُالتحرير كالتنوير ) (ْ)
[، التوبة ْٗ[، األنفاؿ ]ُْٓ-ُّٖ[، ]ٖٗ-ٖٖ[، ]ّٔ-ُٔ[، النساء ]َِ-ٗ( انظر اآليات: البقرة ]ٓ)

[، ا٤بنافقوف ُٓ-ُّ[، ا٢بديد ]ٔ[،  الفتح ]ّٕ[، ]ِٔ-ٗٓ[، ]َِ-ُِ[، األحزاب ]َٕ-ْٓ]
اْب. كمن السور الٍب فضحت ا٤بنافقْب مبينة صفاهتم كأحوا٥بم: )سورة التوبة(، ككذلك )سورة [..ٖ-ُ]

 األحزاب(، ك)سورة ا٤بنافقْب(.
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ال يضره كيد ا٤بنافقْب كخداعهم، كال يضر ا٤بؤمنْب أف يظهر  كإف اهلل 
؛ ألف كيدىم يعود عليهم (ُ)م، كٙبقن دماؤىما٤بنافقوف اإلٲباف، فتسلم بذلك أموا٥ب

با٣بزم كالفضيحة ُب الدنيا، كا٢بزف ا٤بستمر بسبب ما ٰبصل للمؤمنْب من القوة 
 كالنصرة. ٍب ُب اآلخرة ٥بم العذاب األليم بسبب كذُّم ككفرىم كفجورىم.

ككما أف النفاؽ من أعظم الذنوب فهو كذلك أكرب خطر يهدد كحدة ا٤بسلمْب. 
ا٣بطر إذا تصد ر ا٤بنافقوف منابرى الد عوة كاإلعبلـ، كتبوؤا ا٤بناصب العالية، كيعظم 

فأشاعوا الباطل كركجوا لو، كأٟبدكا صوت ا٢بق، فاغَب ُّم خلق كثّب، فضلوا كأضلوا، 
 :داعية يظهر خبلؼ ما يبطن، فقاؿ  كقد حذ رنا النيب 

 .(ِ)((فإفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللسا))
كالنفاؽ كالكفر كالشرؾ درجات كمراتب؛ منها ما ىو ٨برج من اإلسبلـ، كمنها 

 غّب ٨برج منو:
 كالنفاؽ ُب الشرع ينقسم إٔب قسمْب:

 النفاؽ األكبر:  أحدىما: 
كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر،  كىو أف يظهر اإلنساف اإلٲباف باهلل 

 لو. كيبطن الكفر، كقد نزؿ القرآف بذـ أى
كيَبتب على ىذا النوع ما يَبتب على الكفر األكرب؛ من حيث انتفاء اإلٲباف عن 

 صاحبو، كخلوده ُب جهنم؛ لكن ا٤بنافق أشد عذابنا من الكافر؛ كما أخرب ا٢بق 
                                                             

( ا٤بنافق إذا ٓب يظهر ما ُب باطنو من ٨بالفة الدين، كأظهر األعماؿ الظاىرة من اإلسبلـ؛ فهو ُب الظاىر ُ)
الدنيا، كيعامل معاملة ا٤بسلمْب؛ ألننا ٓب نؤمر بالشق  مسلم، ك٘برم عليو أحكاـ اإلسبلـ الظاىرة ُب

 عن ما ُب القلوب، فبل اطبلع لنا على دخيلة األنفس.
[، قاؿ ُُْٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َّٓ[، كالبزار ]ُُ[، كابن ٞبيد ]ُّْأخرجو أٞبد ] (ِ)

[، كالطربا٘ب ُّْٓكأخرجو البزار ](: "ركاه البزار كأٞبد كأبو يعلى، كرجالو موثقوف". ُٕٖ/ُا٥بيثمي )
[ عن عبد اهلل بن بريدة، عن عمراف بن ُّٗٔ[،  كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُّٗٓب )الكبّب( ]

 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( كالبزار، كرجالو رجاؿ الصحيح".ُٕٖ/ُحصْب. قاؿ ا٥بيثمي )
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َِّحمس ،أف ا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من الن ار َّثِةَّلل  ٤ا ُٝ ََّواْخَذَؿ ْؾَُٚد٤ا
َ
ََّوأ َّدَةث٤ُا َٞ ِي َّاَّل  إِل 

ةوََّ ًٝ ََّيِوي ْجًصا
َ
َّأ ٠َِِْٜي ْؤ ُٝ ْ َّال ُ َّاَّلل  َّيُْؤِت َّوََظ٤َْف ٠َِِْٜي ْؤ ُٝ ْ َّال َى َٜ َّ َٕ ِ وَٙه

ُ
ََِّأ ِ ََّّلِل  ْٛ َّدِي٣ُ٠َ ْرَُٚؿ٤ا

َ
 ىجسأ

 [.ُْٔ]النساء:
 كالنفاؽ: إذا أطلق ذكره ُب القرآف؛ فإف ا٤براد بو النفاؽ األكرب ا٤بناُب لئلٲباف.

 والثاني: النفاؽ األصغر: 
أف يظهر اإلنساف عبلنية صا٢بة، كيبطن ما ٱبالف ذلك.  كىو نفاؽ العمل، كىو

 كأصوؿ ىذا النفاؽ ترجع إٔب ا٣بصاؿ ا٤بذكورة ُب ىذه األحاديث، كىي ٟبسة: 
 : أف ٰبدث ٕبديث ٤بن يصدقو بو كىو كاذب لو. أحدىا
 : إذا كعد أخلف.والثاني

يصّب  : إذا خاصم فجر، كيعِب بالفجور: أف ٱبرج عن ا٢بق عمدنا حٌبوالثالث 
 ا٢بق باطبلن كالباطل حقًّا. 

 : إذا عاىد غدر، كٓب يف بالعهد. الرابع
: ا٣بيانة ُب األمانة، فإذا اؤٛبن الرجل أمانة، فالواجب عليو أف الخامس

 .(ُ)يؤديها
كا٢باصل أف النفاؽ األصغر ىو نفاؽ األعماؿ ك٫بوىا، للحديث ا٤بشهور عنو   
: (( َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا آيَُة الُمَناِفق َثاَلٌث: إذا
أربٌع من ُكنَّ فيو كاف منافًقا خالًصا، ومن  )) :، كقاؿ (ِ)((اْؤُتِمَن َخاف

كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى َيَدَعَها: إذا اْؤُتِمَن َخاف، 
 . (ّ)((روإذا حدََّث َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َفجَ 

                                                             

 (.ْٖٖ -ُْٖ/ِ( انظر: جامع العلـو كا٢بكم )ُ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّلبخارم ]( صحيح اِ)
 [.ُّٖٕ، ّْ( صحيح البخارم ]ّ)
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 .(ُ)((وإذا ائُتِمن خاف(( بدؿ ))إذا وعَد أخلفَ كُب ركاية مسلم: ))
كيسميو بعض أىل العلم: )النفاؽ العملي(؛ ألنو يتعلق باألعماؿ، كليس ُب 
االعتقاد، كأطلق عليو بعض أىل العلم أيضنا: )نفاقنا دكف نفاؽ(. كحكم ىذا النفاؽ 

، ككبّبة من كبائر الذنوب، كمن فعل خصلة من خصالو فقد تشبو با٤بنافقْب،  أنو ٧بـر
 . (ِ)كلكنو ال ٱبرج من ملة اإلسبلـ بإٝباع أىل العلم

"النفاؽ ىو إظهار القوؿ باللساف أك الفعل  :قاؿ القاضي ابن العريب 
 ٖببلؼ ما ُب القلب من القوؿ كاالعتقاد.

كتصديقو، أصولو كىي قسماف: أحدٮبا: أف يكوف ا٣برب أك الفعل ُب توحيد اهلل 
أك يكوف ُب األعماؿ، فإف كاف ُب التوحيد كاف صرٰبنا، كإف كاف ُب األعماؿ كانت 

 .(ّ)"-كما تقدـ القوؿ ُب كفر دكف كفر-معصية، ككاف نفاقنا دكف نفاؽ 
"النفاؽ: ىو إظهار ا٣بّب كإسرار الشر، كىو أنواع:  :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

 .(ْ)ر، كعملي كىو من أكرب الذنوب"اعتقادم، كىو الذم ٱبلد صاحبو ُب النا
"إف بعض النفاؽ كفر دكف بعض، كالنفاؽ لغة:  :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

٨بالفة الباطن للظاىر، فإف كاف ُب اعتقاد اإلٲباف فهو نفاؽ الكفر، كإال فهو نفاؽ 
 .(ٓ)العمل، كيدخل فيو: الفعل كالَبؾ، كتتفاكت مراتبو"

بقولو:  كالنفاؽ: ما أخرب عنو ا٢بق كمن ا٣بيانة الٍب تتضمن الكفر 
َّحمس ٌٛ ِِل

َ
ََّيَشاٌبَّأ ْٛ ْوَّيُِؿيَج٣ُ

َ
َِِّذ٠ٌَْحَّأ ْٛ ْنَّدُِؿيَج٣ُ

َ
ْمصِهَِّأ

َ
َّأ ْٞ ٤َنََّخ ُّ َُُّيَةِٙ َٞ ِي 63ََََِِّّْٚيْدَشرَِّاَّل  ََّّلِل  َلَّإِن 

َ
أ

ََّيَٚي١َِّْ ْٛ جُْذ
َ
ةَّأ َٜ َّ ُٛ ًَْٚ رِْضََّْٓسََّح

َ
٤َاِتََّواْْل َٝ ةَِِّفَّالع   [.ْٔ-ّٔ]النور:َّىجسَٜ

                                                             

 [.ٖٓمسلم ]صحيح ( ُ)
 (.ّْٓ(، تسهيل العقيدة اإلسبلمية، عبد اهلل ا١بربين )ص:ُّ( انظر: ا١بواىر ا٤بضية )ص:ِ)
 (.ٕٗ/َُ( عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم )ّ)
 (.ُٕٔ /ُتفسّب ابن كثّب )( ْ)
 (.ٖٗ/ُالبارم ) ( فتحٓ)
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ََّيَٚي١َِّْحمس :أما قولو " :الز٨بشرم  قاؿ ْٛ جُْذ
َ
ةَّأ َٜ َّ ُٛ ًَْٚ  :فإ٭با أدخلَّ،ىجسَْٓسََّح

جع توكيد العلم إٔب لتوكيد علمو ٗبا ىم عليو من ا٤بخالفة ُب الدين كالنفاؽ. كير  ؛)قد(
، فوافقت (رٗبا) :إذا أدخلت على ا٤بضارع كانت ٗبعُب (قد)كذلك ألف  ؛توكيد الوعيد

 .(ُ)"التكثّب :معُب ُب خركجها إٔب (رٗبا)
 والتشكيك في ثوابتو. ،الطعن في أصوؿ اإلسالـ ومبادئو ثالثًا:
 تحريف النصوص من الكتاب والسنة والتزوير والتدليس. رابًعا:

 :كتماف ما يجب تبليغو إلى الناس  خامًسا:
 كسيأٌب بيانو.

 ،الطعن في الذات اإللهية أو الطعن في رسوؿ اهلل  سادًسا:
أو الرسوؿ  سب اهلل و  ،راـ، وأمهات المؤمنين وصحابتو الك
  أو الصحابة الكراـ،  أو أمهات المؤمنين: 

الطعن ُب الذات اإل٥بية أك الطعن ُب رسوؿ اهلل  إف من أشنع صور ا٣بيانة: 
، كثّبكف فصاركا يسب وف اهلل   -ُب عصرنا– كقد ٛبادل  الذم

ءو كال خجل منهم، كال خلقهم، كأنٍػعىمى عليهم بًًنعىمو ال تػيعىد  كال ٙبصى، كمن غّب حيا
كفر،  اتفق الفقهاء على أف من سب اهلل رداع يردعهم عن قبيح فعلهم. كقد 

٠ ةَّحمس :كقد قاؿ  ا.ا أك مستهزئن ا أك جادًّ سواء كاف مازحن  ُٖ ةَّ َٝ َّإِج   ٞ ُٙ٤ ُٔ ََِّلَ ْٛ ْْل٣َُ
َ
ََّظأ ْٞ َوَٙهِ

٠ْذَُّ ُٖ ََِّوآيَةد١ََِِّورَُظ٤ِِلَِّ ثِةَّلل 
َ
َّأ ْ٘ ًَُتَُّٓ َّتَْعَذ٣ْضِا٤َُنَََّن٤ُُضََّوَْٟٚ ًَْس65ََّّْٛ ََّب ْٛ ْصتُ َّ ًَْذِشُروآََّْسََّز َلََّت

َّْٛ ةُِٟس َٝ  [.ٔٔ-ٓٔ]التوبة: ىجسإِي
 ما يدرم كال نفسو، ٲبلك ال ٕبيث الشديد الغضب عند كقع ذلك منو إذا أما

بذلك؛ ألنو غّب قاصد السب؛ كلكنو يزجر حٌب يتنبو إٔب خطورة  يكفر ال فإنو يقوؿ،
 جرأ السفهاء على تقليده كالتشبو بو.ما يقوؿ، كحٌب ال يت

                                                             

 (.َْٓ/ٖ) الدر ا٤بصوف(، ِْٕ/ِْ) مفاتيح الغيب(، َِٔ/ّالكشاؼ ) (ُ)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrMCWgJfmAhVh0uAKHdysAZ0QFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Far.islamway.net%2Farticle%2F886%2F%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585-%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585&usg=AOvVaw16OjVRTlsY6TEBqbeuJu9b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrMCWgJfmAhVh0uAKHdysAZ0QFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Far.islamway.net%2Farticle%2F886%2F%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585-%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585&usg=AOvVaw16OjVRTlsY6TEBqbeuJu9b
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كأف يعقدى  ،فإذا أفاؽى من غضبو فعليو أف يتوبى من ذلك، كيستغفرى اهلل 
العـز على التػ نىب ًو مستقببلن إٔب ما يقوؿ، كأف يتأٗب  كال يتعج لى الن طق، كأف يػيعىوٍّدى لسىانىو 

 كعلى القوؿ ا٢بسن أك يصمت.  ،على ذكر اهلل 
ل بو ما فعكي ،كحكمو حكم ا٤برتد ،نو مرتدإف رسوؿ اهلل  من سب  ك 

 . (ُ)كالراجح قبوؿ توبتو ،اختلف ُب قبوؿ توبتو. كقد يفعل با٤برتد
كإف كاف  .نبينا  فكأ٭با سب  كمن سب  نبينا فإف كاف مقطوعنا بنبوتو 

 .بدٍّ غّب مقطوع بنبوتو، زجر، كأي 
يكوف  فإنو  ،أك دين ا٤بسلمْب ،بلـاإلس ملة اتفق الفقهاء على أف من سب   كقد

ينبغي ": (جامع الفصولْب)أما من شتم دين مسلم فقد قاؿ ا٢بنفية كما جاء ُب  .اكافرن 
كمعاملتو  ،أف يكفر من شتم دين مسلم، كلكن ٲبكن التأكيل بأف ا٤براد أخبلقو الرديئة

 . (ِ)"فينبغي أف ال يكفر حينئذ ،ال حقيقة دين اإلسبلـ ،القبيحة
ًفلىةً ا من بعض يقع كثّبن " : لعبلمة عليشقاؿ ا ٍـّ  سى  كىا١بٍىم الىةً  كىا٢بٍىم ارىةً  اٍلعىوىا
اًمْبى:  قىصىدى ، كرٗبا كقع من غّبىم، كذلك أنو إف اٍلمىٍذىىبى  أىكٍ  اٍلًمل ةى  أىكٍ  الدٍّينى  سىب   كىا٣بٍىد 

 ساف نبيو لعباده على ل ، كاألحكاـ الٍب شرعها اهلل اٍلميطىه رىة الشريعةى 
 ا، ٍب إف أظهر ذلك فهو مرتد. فهو كافر قطعن 

 .(ّ)كفر" كسب و العزيز، القرآفى  كاٍلًمل ة: الدٍّين من أف   ا٤بعلـو قاؿ: كمن
 

                                                             

فتاكل السبكي  (،ِّٕ-ِِّ/ْ) رد احملتار على الدر ا٤بختار(، ْٗٔ/ِ) النتف ُب الفتاكلانظر:  (ُ)
الفواكو الدكا٘ب على رسالة (، ّْٕ/ِا٤بصطفى، للقاضي عياض ) حقوؽ بتعريف الشفا ،(ّٕٓ/ِ)

التاج (، ِّٗ)ص: ٨بتصر العبلمة خليل(، ِِ/ُِ) لقراُب، لالذخّبة(، َِِ/ِ) أيب زيد القّبكا٘ب ابن
 حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب (،َِِ/ِ) الفواكو الدكا٘ب (،ّٕٗ/ٖ) كاإلكليل

 منح ا١بليل(، ّْٔ/ْ) بلغة السالك(، َّٗ/ْ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب(، ُّٕ/ِ)
 ( .ُْٖ/ِِ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (،ِِٗ/ٗ)

 (.ُّٗ/ِْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(، َِّ/ْا٤بختار ) الدر على احملتار رد (ِ)
 (.ّْٕ/ِعليش ) أٞبد بن مالك، ٧بمد اإلماـ مذىب على الفتول ُب ا٤بالك العلي فتح (ّ)
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لقولو  ؛ الصحابة سبٍّ  حرمةُب  أىل العلمال خبلؼ بْب ك 
: (( ًا ما بلغ مد ًل تسبوا أصحابي، فلو أف أحدكم أنفق مثل أحد، ذىب

 .(ُ)((وًل نصيفوأحدىم، 
 ،كجوب ٧ببة أصحاب رسوؿ اهلل  :من عقائد أىل السنة كا١بماعةف

بو من صحبة رسولو   ٤با شرفهم اهلل ؛ كتعظيمهم كاالقتداء ُّم
، كا٥بجرة ُب سبيلو ،لنصرة دين اإلسبلـ ؛كا١بهاد معو.  

 أف ٯبعل من هنجو كسعيو الوقوع ُب :للعبد أف من ا٣بذالف الكبّب شك   الك 
 من أف يشغل عمره أك ا٣بوض فيما كقع بينهم بدالن  ،صحابة خّب ا٣بلق 

 .ٗبا ينفعو ُب أمر دينو كدنياه
 ،صحابة النيب  كجو أك عذر ُب سب أك بغضكليس ىناؾ 

ففضائلهم كثّبة متعددة، فهم الذين نصركا الدين كنشركه، كىم الذين قاتلوا ا٤بشركْب، 
، ـ، كبذلوا أنفسهم كدماءىم كأموا٥بم ُب سبيل اهلل نقلوا القرآف كالسن ة كاألحكاك 

 فبل يسبهم كال يبغضهم إال منافق. ،لصحبة نبيو  كقد اختارىم اهلل 
من اآليات  رٰبة على ىذا ا٤بعتقد ُب كثّبو حيحة الص  صوص الص  ت الن  كقد دل  

 .كاألحاديث
ا٤بسلمْب، مطلوبة من  النيب  (ِ)ة أىل بيتذىب العلماء إٔب أف ٧بب  ك 

  .كما أف بغضهم أك كرىهم معصية  ،كأف ٧ببتهم من ٧ببة النيب 

                                                             

 .[ُِْٓ، َِْٓ[، مسلم ]ّّٕٔصحيح البخارم ] (ُ)
عنهم باألىل كباآلؿ، كقد حصل ا٣ببلؼ ُب تعينهم على أربعة أقواؿ مشهورة: القوؿ األكؿ: أف اآلؿ  ( ييعرب  ِ)

ىم األزكاج كالذرية. القوؿ الثا٘ب: ىم من حرمت عليهم الزكاة: كفيمن حرمت عليهم الزكاة قوالف: 
حرمت عليهم الزكاة األكؿ: أف الذين حرمت عليهم الزكاة: بنو ىاشم كبنو ا٤بطلب. كالثا٘ب: أف الذين 

ٝبيع أمة االستجابة. القوؿ الرابع: علي  بنو ىاشم فقط. القوؿ الثالث: أف آؿ النيب 
 كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كذريتهما دكف غّبٮبا. 
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كىو رسوؿ  ،إ٭با كاف من أجل رأس ىذا البيت  كحب آؿ البيت النبوم
 .(ُ)اهلل 

 بر آلو كذريتو :كبره كمن توقّبه " :كقاؿ القاضي عياض 
 كأمهات ا٤بؤمنْب أزكاجو .  كما حض عليو،  كسلكو

  .(ِ)".. السلف الصاّب
 سب   من ُب أف أىل العلمال خبلؼ بْب ك  .نساء النيب  سب  كٰبـر 

 بى بذلك كذ   اب  ؛ ألف الس  فإنو يكفرمنو  أىا اهلل بر   فيما كاهتمها، عائشة 
 .(ّ)ُب أهنا ٧بصنة اهلل 

كالتحذير على  ،كقد فصلت القوؿ ُب كجوب ٧ببة الصحابة كآؿ البيت 
ُب  أك آؿ بيتو الكراـ  أصحاب رسوؿ اهلل  التطاكؿ على أحد من

 كتاب: )احملبة صورىا كأحكامها(، كُب كتاب: )آفات اللساف(.
 

 اًلبتداع في الدين: سابًعا:
من ا٣بيانة للدين كالنفس كالناس؛ لكوف ا٤ببتدع ٧بدثنا ُب  (االبتداع ُب الدين)يعد 

.  دين اهلل  ،  كميًضبلًّ  ما ليس منو، كضىاالًّ
التحريض على لزـك السنة، كالَبغيب ُب ذلك، كالتحذير من ) :اء ُب بابكقد ج

أنو قاؿ: كعظنا   : عن العرباض بن سارية(البدعة، كبياف كوهنا من ا٤بضبلت
موعظة بليغة، ذرفت منها العيوف، ككجلت منها القلوب، فقاؿ  رسوؿ اهلل 

                                                             

 .(ٓحقوؽ آؿ البيت، البن تيمية )ص:( انظر: ُ)
 (.َُْ/ِ( الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى، للقاضي عياض )ِ)
شرح صحيح (، ْْٗ -ِْٗ/ٔ( )ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلمُب ) انظر ذلك مفصبلن ( ّ)

مواىب ا١بليل ُب شرح (، َِٔ/ٕموطأ اإلماـ مالك )ا٤بنتقى شرح (، ُْ/ٖ) البن بطاؿ م،البخار 
احمللى (، ّْٖ/ُْ) الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع(، ِّْ/ٗ) منح ا١بليل(، ِٖٓ/ٔ) ٨بتصر خليل

 (.ُّٗ/ِْ(، )ُٔ/ُْ) وسوعة الفقهية الكويتيةا٤ب(، َْْ/ُِ) باآلثار
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أوصيكم نا؟ فقاؿ: ))قائل: يا رسوؿ اهلل، كأف ىذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلي
بالسمع والطاعة؛ فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالًفا كثيًرا، فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها 

 .(ُ)((بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإف كل بدعة ضاللة
ف يقوؿ ُب كا  أف  رسوؿ اهلل  كعن جابر بن عبد اهلل 

أما بعد، فإف خير الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى ىدى محمد، وشر خطبتو: ))
 . (ِ)((األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة

َّحمس: كمن األدلة كذلك على ذـ البدع، كبياف أهنا تيًضل  عن ا٢بقٍّ قولو  ن 
َ
َوأ

٤اَّال ًُ ٤هََُّوَلَّدَت جِ ًُ ِ ةََِّةد ج ًٝ اِِطَُّمْعَذِٔي ََّظبِي٢ََِّ١َِٚشاَِِّصَ ْٞ ََّخ ْٛ َقَّثُِس ص  َّ ََّذَذ َ٘ ُج  [،ُّٓ]األنعاـ: ىجسعُّ
ََّ٘حمس :قاؿ بعض السلف ُب قولو  ُج ٤اَّالعُّ ًُ ، قاؿ: السبل: البدع كالشبهات ىجسَوَلَّدَت جِ

 .(ّ)ذكره ٦باىد كغّبه
خطًّا، كخط  عن ٲبْب ذلك ا٣بط  كُب ا٢بديث: "خط رسوؿ اهلل 

ربك مستقيًما، وىذه السبل على كل سبيل ىذا صراط كعن مشالو خطًّا، ٍب قاؿ: ))

                                                             

[ ِٕٔٔ[، كالَبمذم ]َْٕٔ[، كأبو داكد ]ّْ[، كابن ماجو ]ٔٗ[، كالدارمي ]ُُْٕٓ( أخرجو أٞبد ]1)
[، ُٖٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٓ[، كابن حباف ]َُِْكقاؿ: "حسن صحيح"، كما أخرجو البزار ]

"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي  ُب )السنن( [، كقاؿ: "صحيح ليس لو علةِّٗكا٢باكم ]
[َِّّٖ .] 

 [.ٕٖٔ(  صحيح مسلم ]2)

(، زاد ُِِْ/ٓ(، تفسّب ابن أيب حاًب )ِِٗ/ُِ(، تفسّب الطربم )ُّّ( انظر: تفسّب ٦باىد )ص:ّ)
 (، الباعث على إنكار البدعُّٖ/ْ(، ذـ الكبلـ كأىلو )ُّٖ/ٕ(، تفسّب القرطيب )ّٗ/ِا٤بسّب )

 (.ٕٕ(، االعتصاـ )ص:ُُكا٢بوادث، أليب شامة )ص:
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َّحمسٍب قرأ:  ،منها شيطاف يدعو إليو(( َ٘ جُ ٤اَّالعُّ ًُ ِ ٤ًُهََُّوَلَّدَت ج ةََِّةد جِ ًٝ اِِطَُّمْعَذِٔي ٢َََّشاَِِّصَ ن 
َ
َوأ

ََّظبِي١َِِّٚ ْٞ ََّخ ْٛ َقَّثُِس ص  َّ  .(ُ)"ىجسَذَذ
فتبْب أف من أىم أسباب التفرؽ كاالختبلؼ كالضبلؿ: االبتداع ُب الدين، 

َّْٛحمس: التعصب لؤلىواء ا٤بتباينة، كقد قاؿ اهلل ك  ًََرََّيَٚيُْس ْنََّحجْ
َ
َّأ ةدُِرَّلََعَ َٔ ٤َ٢ََُّّاْٙ ْ٘ ُٓ

َسَّ
ْ
َّثَأ ْٛ ًَْقُس ََّب َْ ََّويُِشي ة ًً َِّػَي ْٛ َّيَْٚبَِعُس ْو

َ
َّأ ْٛ رُْجُِٚس

َ
َّأ َََّتِْخ ْٞ ِٜ َّ ْو

َ
َّأ ْٛ ٤ََُِِّْٓس ْٞ ِٜ َّ َيَشاثًة

َّ ـٍ ًْ َّْٛحمس : أف معُب قولو ركم عن ابن عباس  [.ٓٔ]األنعاـ: ىجسَب ْوَّيَْٚبَِعُس
َ
أ

ة ًً َّحمس :. كعلى ىذا يكوف معُب قولو (ِ)، قاؿ: ىو األىواء ا٤بختلفةىجسِػَي َْ َويُِشي
َّ ـٍ ًْ ََّب َس

ْ
َّثَأ ْٛ ًَْقُس ْوَّحمس، أم: تكفّب البعض للبعض حٌب يتقاتلوا. كقيل: معُب: ىجسَب

َ
أ

ة ًً َِّػيَ ْٛ  .(ّ)ما فيو إلباس من االختبلؼ [:ٓٔ]األنعاـ: ىجسيَْٚبَِعُس
: "ظاىر القرآف يدؿ على أف كل من ابتدع ُب الدين (ْ) قاؿ القاضي

بدعة من ا٣بوارج كغّبىم؛ فهو داخل ُب ىذه اآلية؛ ألهنم إذا ابتدعوا ٘بادلوا كٚباصموا 
 . (ٓ)كتفرقوا ككانوا شيعنا"

                                                             

[، كابن ماجو َِٖ[، كالدارمي ]ُُُْ[، كعبد بن ٞبيد ]ُِْْ[، كأٞبد ]ُِْ(  أخرجو الطيالسي ]ُ)
[، ِّٖٗ[، كا٢باكم ]ٔ[، كابن حباف ]َُُُٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ُٕٕٔ[، كالبزار ]ُُ]

 "، ككافقو الذىيب. كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه
[ عن ابن عباس ُِْٕ[، كابن ا٤بنذر، كابن أيب حاًب ]ُّّٔٓ"أخرج ابن جرير ] :( قاؿ السيوطي ِ)

َّْٛحمسُب قولو:  ٤ََُِِّْٓس ْٞ ََّيَشاثًةَِّٜ ْٛ َرََّيَٚيُْس ًَ ْنََّحجْ
َ
َّأ َّلََعَ ةدُِر َٔ َّاْٙ ٤َ٢َُّ ْ٘ ْوَّحمس، قاؿ: يعِب: من أمرائكم، ىجسُٓ

َ
أ

َّْٛ رُْجُِٚس
َ
َََّتِْخَّأ ْٞ ةحمس: سفلتكم، ، يعِبىجسِٜ ًً َِّػَي ْٛ ْوَّيَْٚبَِعُس

َ
، يعِب: بالشيع األىواء ا٤بختلفة..". الدر ىجسأ

(: "قاؿ ابن عباس، ك٦باىد، ِْٖ/ُِب )الوسيط( )  (. كقاؿ الواحدمِّٖ/ّا٤بنثور )
كمقاتل، كالسدم: يبث فيكم األىواء ا٤بختلفة فتصّبكف فرقا يقاتل بعضكم بعضنا، كٱبالف بعضكم 

َّحمس قولو: بعضنا، كىو معُب ـٍ ًْ َسََّب
ْ
َّثَأ ْٛ ًَْقُس ََّب َْ  ، أم: با٣ببلؼ كالقتاؿ".ىجسَوُيِشي

 (.ِٖ-ُٖاالعتصاـ )ص:(  انظر: ّ)
ىػػ[. ِِٖ( ىو القاضي إ٠باعيل بن إسحاؽ بن إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد ا١بهضمي األزدم، ا٤بتوَب سنة ]ْ)

(. (. كمن كتبو: )أحكاـ القرآف(، كىو مطبوع ُب َُّ/ُانظر: األعبلـ )  )دار ابن حـز
 (.ُٖ( االعتصاـ )ص:ٓ)



 

84 
 

َوَلَّحمس :أنو قاؿ ُب تفسّب قولو  كأخرج ابن أيب حاًب عن ابن عباس 
َُّٓ ص  َّ ََّت َٞ ِي َََّكَّل  َّدَُس٤ُٟ٤ا ٌٛ ََّيَشاٌبََّيِوي ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ وَٙه

ُ
َّاْْلَي٠َِّةُتََّوأ ُٛ ةََّجةَء٢ُ َٜ َّ ًِْس ََّب ْٞ ِٜ َّ ٤ا ُّ ََّواْرَذَٚ ٤ا

105ََّّ ْٛ ةُِٟس َٝ َّإِي َس ًْ َّبَ ْٛ ْصتُ َّ َز
َ
َّأ ْٛ َّاْظ٤َد ْتَّوُُج٣ُ٢ُ٤ َٞ ِي َّاَّل  ة  ٜ

َ
ََِّأ َّوُُج٤هٌ ََّوتَْع٤َدُّ َّوُُج٤هٌ ُـّ َّدَبْيَ ي٤ََْم

َّدَسَّْ ْٛ ٠ْذُ ُٖ َّ ة َٝ ِ َّث ًََشاَب
َّاْٙ ٤ُا ََُِّشٓو ُصوَن "تبيض كجوه أىل  [:َُٔ -َُٓ]آؿ عمراف: ىجس106ُّ

 .(ُ)السنة، كتسود كجوه أىل البدعة"
)٨باطر االبتداع ُب الدين(  كقد أكجز الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 

 فقاؿ: "كليعلم أف اإلنساف ا٤ببتدع يقع ُب ٧باذير كثّبة: 
أف ما جاء بو النيب : أف ما ابتدعو فهو ضبلؿ بنص القرآف كالسنة، كذلك منها
  فهو ا٢بق، كقد قاؿ اهلل: ًَلُلَّحمس َّالق  َّإِل  ِ ّْ َّاِْلَ ًَْس ََّب ةَذا َٝ  ىجسَذ

((، كل بدعة ضاللة)) :ىذا دليل القرآف. كدليل السنة قولو  [،ِّ]يونس:
كمعلـو أف ا٤بؤمن ال ٱبتار أف يتبع طريق الضالْب الذين يتربأ منهم ا٤بصلي ُب كل 

ََّحمسصبلة:  َّا٢ِْسَٟةَّالَّصِ َٛ ْعَذِٔي ُٝ ْ 6ََّّْٛاَطَّال َُْق٤ِبََّيَٚي٣ِْ َٝ ْ ََّدْْيَِّال ْٛ ي٣ِْ
َْٝخََّيَٚ ًَ جْ

َ
َّأ َٞ ِي اَطَّاَّل  ِِصَ

ةَِّْٙيَّ  [.ٕ-ٔ]الفاٙبة:  ىجس7َوَلَّالق 
 ألف النيب ؛ : أف ُب البدعة خركجنا عن اتباع النيب ومنها

 . (ِ)فيما ابتدعو ٓب يشرعها، فيكوف خارجنا عن شرعة اهلل 

                                                             

"أخرجو ابن أيب حاًب كأبو : (. قاؿ السيوطي ِٕٗ/ّ( انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ُ)
(، كانظر: تفسّب ُِٗ/ِنصر ُب )اإلبانة( كا٣بطيب ُب )تارٱبو(، كالبللكائي ُب )السنة(". الدر ا٤بنثور )

(، زاد ِِٖ/ُ(، ا٣بازف )ْٖٗ/ُ(، تفسّب البغوم )ُِْ/ّاف )(، الكشف كالبيٕٗ/ِابن كثّب )
 (.ُّّ/ُا٤بسّب )

٤ِِنَّحمس :( كاحملبة تقتضي االتباع كليس اإلحداث كاالبتداع كما قاؿ ِ) ًُ ََِّةد جِ َ َّاَّلل  ََُّتِج٤َُّن ْٛ ٠ُْذ
ُٖ َّ َّإِْن ْ٘ ُٓ

٤ٌرَّرَخَِّ ُّ ََّد ُ ََّواَّلل  ْٛ َُّذ٤َُٟبُس ْٛ َِّْْصََُّٙس ََّوَي ُ َّاَّلل  ُٛ َُُّيْجِجُْس ٌٛ Oََّّي َ َّاَّلل  ََّوالص ُظ٤َلََِّإِْنَّد٤ََٙ ٤ْاََِّإِن  َ ٤اَّاَّلل  ًُ ِلي
َ
َّأ ْ٘ ُٓ

َّ َٞ َّاََْٙكِِصِي  [.ِّ-ُّ]آؿ عمراف: ىجسPَلَُُّيِتُّ
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ا رسوؿ اهلل؛ ألف من : أف ومنها البدعة الٍب ابتدعها تناُب ٙبقيق شهادة: أف ٧بمدن
ا رسوؿ اهلل فإنو ال ٱبرج عن التعبد ٗبا جاء بو، بل يلتـز شريعتو  حقق شهادة أف ٧بمدن

 كال يتجاكزىا كال يقصر عنها. 
: أف مضموف البدعة: الطعن ُب اإلسبلـ؛ فإف الذم يبتدع تتضمن بدعتو ومنها
اِْل٤ََْمَّحمس :ٓب يكمل، كأنو كم ل اإلسبلـ ُّذه البدعة، كقد قاؿ اهلل  أف اإلسبلـ

َّدِي٠ًة َّاْْلِْظًَلَم ُٛ ََُّٙس ََّوَرِفيُخ َِِٝت ًْ ِ َّٟ ْٛ ََّيَٚيُْس ُْٝخ َٝ تْ
َ
ََّوأ ْٛ َّدِي٠َُس ْٛ ََُّٙس ُْٚخ َٝ ْز

َ
 ىجسأ

عن ىذه العبادة  ٍب أين الصحابة  ،فأين رسوؿ اهلل  [،ّ]ا٤بائدة:
 منها؟ أـ ُب تقصّب عنها؟  الٍب ابتدعها؟ أىم ُب جهل

ألف ىذه البدعة  ؛: أف االبتداع يتضمن الطعن ُب رسوؿ اهلل ومنها
ٓب يعلم ُّا، كحينئذ يكوف  الٍب زعمت أهنا عبادة إما أف يكوف الرسوؿ 

، كإما أف يكوف قد علم ُّا كلكنو كتمها، كحينئذ يكوف كاٛبنا للرسالة أك  جاىبلن
 بعضها، كىذا خطّب جدًّا.

ا  د ذكر الش اطيب كق ُب )االعتصاـ( عن ابن ا٤باجشوف قاؿ: ٠بعت مالكن
  ا  يقوؿ: مىٍن ابتدعى ُب اإلسبلـ بدعة يراىا حسنة فقد زعم أف  ٧بمدن

َّْٛحمسيقوؿ:  خاف الرٍّسالة؛ ألف  اهلل  َّدِي٠َُس ْٛ ُْٚخََُّٙس َٝ ْز
َ
َّأ فما  [،ّ]ا٤بائدة: ىجساِْل٤ََْم

 .(ُ)ـو ديننا"ٓب يكن يومئذ ديننا فبل يكوف الي
قاؿ: كل عبادة ٓب يتعبد ُّا أصحاب رسوؿ اهلل  كعن حذيفة 
  فبل تتعبدكا ُّا؛ فإف األكؿ ٓب يدع لآلخر مقاالن(ِ). 

  

                                                             

 (.ٓٔ -ْٔ( االعتصاـ )ص:ُ)
 (. ٕٕ(، حقيقو السنة كالبدعة )ص:ُْٗ(، ا٢بوادث كالبدع )ص:َّٔ( انظر: االعتصاـ )ص:ِ)
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"من أىم رى الس ن ةى على نفسو قوالن كفعبلن نىطىقى : كقاؿ أبو عثماف النيسابورم 
ِإَوْنَّحمس :طىقى بالبدعة، قاؿ اهلل با٢بكمة، كمن أىم رى ا٥بول على نفسو قوالن كفعبلن نى 

٤هََُّت٣َْذُسوا ًُ  .(ُ)"[ْٓ]النور: ىجسدُِمي
"ما أحدثى أحده ُب العلم شيئنا إال   :كقاؿ سهل بن عبد اهلل التسَبم 

سيئل عنو يـو القيامة، فإف كافق الس ن ة سىًلم، كإال  فبل"
(ِ) . 

طلب العلم، ك٦بالسة أنو قاؿ: إف  قومنا تركوا  كركم عن ٧بمد بن سّبين 
العلماء، كأخذكا ُب الصبلة كالصياـ حٌب يبس جلد أحدىم على عظمو، ٍب خالفوا 

الذم ال إلو غّبه ما عمل أحد عمبلن على  السنة فهلكوا، كسفكوا دماء ا٤بسلمْب، فو
 .(ّ)جهل إال كاف يفسد أكثر ٩با يصلح

مة اإلسبلمية إذا فتح أف البدعة تتضمن تفريق األمة اإلسبلمية؛ ألف األ ومنها:
الباب ٥با ُب البدع صار ىذا يبتدع شيئنا، كىذا يبتدع شيئنا، كىذا يبتدع شيئنا، كما ىو 

 :الواقع اآلف، فتكوف األمة اإلسبلمية كل حزب منها ٗبا لديو فرح، كما قاؿ 
ََِّصُِخ٤نََّحمس ْٛ ي٣ِْ ََِّلَ ة َٝ ِ َّث َِّخضٍْب : ىجسُُكُّ بلؿ مع كل حزب يقوؿ ا٢بق معي، كالض  [،ِّ]الرـك

ًًةَّحمس :لنبيو  اآلخر، كقد قاؿ اهلل  َِّػَي ََّوََك٤ُٟا ْٛ َّدِي٣ُ٠َ ََِّص ٤ُٓا َٞ ِي َّاَّل  إِن 
٤ُٚنََّ ًَ ّْ ةَََّك٤ُٟاََّح َٝ ِ َّث ْٛ َّيُنَّجِب٣ُُ  ٛ َِّثُ َّإََِلَّاَّلل  ْٛ ْمص٢ُُ

َ
ةَّأ َٝ ٍءَّإِج  َِِّفَََّشْ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ فإذا  [،ُٗٓ]األنعاـ: ىجسلَْعَخَّ

احد يقوؿ: ا٢بق معي، كفبلف ضاؿ مقصر، صار الناس يبتدعوف تفرقوا، كصار كل ك 
 كيرميو بالكذب كالبهتاف كسوء القصد، كما أشبو ذلك. 

أف البدعة إذا انتشرت ُب األمة اضمحلت السنة؛ ك٥بذا قاؿ بعض  ومنها:
 السلف: ما ابتدع قـو بدعة إال أضاعوا من السنة مثلها أك أشد. 

                                                             

 .(ُِٖ(، االعتصاـ، للشاطيب )ص:ِْْ/ُّأليب نعيم األصبها٘ب ) ( انظر: حلية األكلياء،ُ)
 (.َِٗ/ُّ( فتح البارم، البن حجر )ِ)
 (.ُٔٔ/ٖ( االستذكار، البن عبد الرب )ّ)
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 .(ُ)ا ٰبكم ىواه"أف ا٤ببتدع ال ٰبكم الكتاب كالسنة؛ كإ٭ب ومنها:
كمن ٨باطر كمفاسد االبتداع: أف ا٤ببتدعة ال يقتصر ضبل٥بم على أنفسهم، كإ٭با 
، فيتحملوف إٜبهم كآثاـ من عمل ُّذه  يشيعونو بْب الناس، كيدعوف إليو قوالن كعمبلن

: اهلل البدعة إٔب يـو القيامة دكف أف ينقص من آثاـ ا٤بتبعْب ٥بم شيئنا، قاؿ 
٤ُِٚٝاحمس ََْْيَِّيِْٚمٍََِِّّلَْد ِ َّث ْٛ ٤َج٣ُ

ُّٚ َّيُِق َٞ ِي ْوَزارَِّاَّل 
َ
َّأ ْٞ ِٜ حََِّو َٜ َََّكمًَِٚحَّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ْٛ ْوَزار٢َُ

َ
  [.ِٓ]النحل: ىجسأ

فكم أساء ا٤ببتدعة إٔب صورة اإلسبلـ؟! كقد تلقفت ذلك كسائل اإلعبلـ، الٍب 
كاقعنا تعمل ُب دأب كعناء على توجيو سهامها إٔب اإلسبلـ، كىي تعكس ما آؿ إليو 

ا٤بعاصر من ا١بهل كالتخلف، حٌب يظن من ال يعرؼ حقيقة اإلسبلـ أنو ٦بموعة من 
ا٣برافات كالطقوس الفارغة، فينصرؼ الناس عنو، بل كٰباربونو. كذلك بسبب أف 
ا١بهاؿ أك غّب ا٤بتأىلْب قد أدخلوا ُب ىذا الدين ما ليس منو، أك حرفوا ا٤بفاىيم عن 

 مقاصدىا.
من ا٤بضبلت، كلعظم أثرىا فإهنا أحب إٔب الشيطاف من  -دعأم: الب-كلكوهنا 

الفسوؽ كا٤بعاصي؛ ألف ضررىا ُب الدين؛ ك٥بذا قاؿ بعض السلف: "البدعة أحب إٔب 
 .(ِ)إبليس من ا٤بعصية؛ ألف  ا٤بعصية يتاب منها، كالبدعة ال يتاب منها"

هنانا باالجتماًع على الكتاًب كالسٌنًة، ك  كرسولو  أمرنا اهلل كقد 
عن التفرًؽ كاالختبلؼ؛ ٤با ُب االجتماع على الكتاب كالس نة من ا٣بّب العاجل 

 كاآلجل، ك٤با ُب التفرًؽ من ا٤بضاًر العاجلًة كاآلجلة ُب الدنيا كاآلخرة .
فاألمري ٰبتاجي إٔب اىتماـو شديدو؛ ألنو كلما تأٌخر الزمافي كىثيرًت النٍّحىلي كا٤بذاىبي 

، فما كافق كتابى اهلل الباطلةي، ككثرًت ا  لدعايات، كالواجب على ا٤بسلم أف يػىٍنظيرى

                                                             

 (.ُّّ- ِّٖ/ِ( بتصرؼ عن )شرح رياض الصا٢بْب(، ٧بمد بن صاّب العثيمْب  )ُ)
شرح  (،ُُِ/ٓ(، ذـ الكبلـ كأىلو )ُْٓ(، ا١بواب الكاُب )ص:ِّّ/ُانظر: مدارج السالكْب ) (ِ)

 [. ََٗٗ(، شعب اإلٲباف ]ُِٔ/ُالسنة، للبغوم )
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أخذى بو، كما خالف الكتاب كالسنة كما كاف عليو الرسوؿ  كسٌنةى رسولًو 
  كأصحابو .تركو كلو خالف ُب ذلك أىلو كقومو كٝباعتو 

: كأىل ا٢بقٍّ ال يض رىم من خالفهم كائننا من كاف كما قاؿ النيب 

اؿ ىذه األمة قائمة على أمر اهلل، ًل يضرىم من خالفهم، حتى يأتي أمر ولن تز ))
 .(ُ)((اهلل

 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.
 

ػ ػاضضه ػذررؼا ػاضتي ػاضحدود ػتطدؼي ػاضثاظغظ: ػػاضصورة

 :ضطباده
كحد   بعبادتو كطاعتو، كًفٍعل ما أمر بو، كاجتناب ما هنى عنو، أمرى اهلل 

حدكدنا؛ ٢بفظ مصاّب عباده، كتقرير األمن، كاطراد العمراف، كلردع اَّرمْب، كمن تسوؿ 
 لو نفسو باقتفاء أثرىم، ك٤بنع انتشار الشركر كالفساد ُب األرض.

كنعمة على ا١بميع، فهي للمحدكد طهرة من إٍب  ،فا٢بدكد رٞبة من اهلل  
و كلغّبه رادعة عن الوقوع ُب ا٤بعاصي، ا٤بعصية، ككفارة عن عقاُّا األخركم، كىي ل

فهي أماف كضماف للعباد على دمائهم كأعراضهم كأموا٥بم، كبإقامتها يصلح الكوف، 
كيسود األمن كالعدؿ، كٙبصل الطمأنينة، كبَبكها ينتشر الشر، كيكثر الفساد، قاؿ اهلل 

: َّحمس ًَٚ ْْلَةِبََّٙ
َ
وِِلَّاْْل

ُ
َِِّفَّاَِْٙٔؿةِصََّخَيةةٌَّيَةَّأ ْٛ ٤نَََّوَُٙس ُٔ ََّتذ  ْٛ  [.ُٕٗ]البقرة: ىجسُس

اإلسبلـ دين مبِب على العدؿ كالرٞبة كاحملبة، كتقرير حقوؽ اإلنساف، كأف  نفس  ك 
كل إنساف كمالو كعرضو من احملرمات على غّبه من أبناء جنسو بصرؼ النظر عن دينو 
 كمذىبو كعنصره كجنسيتو، فبل ٯبوز االعتداء عليها ٕباؿ من األحواؿ؛ فلم تشرع

ا٢بدكد الشرعٌية إال  لصيانة ىذه الضركرات ا٣بمس: )الدٍّين كالن فس كالن سب كالعقل 

                                                             

 أخرجو البخارم كمسلم. (ُ)
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كا٤باؿ(، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ اإلنسانية كلها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع 
 اإلسبلمي.

كم  كالقائم على إقامة ا٢بدكد: الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات، فبل ٰبي
قبل أفراد أك ٦بموعات، كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط، كانتفاء بإقامة حد من 

كم بذلك إال  -كما تقدـ-ا٤بوانع  القضاة الراسخوف ُب العلم، كا٤بعركفوف بالورع كال ٰبى
 كالتقول.
، من غّب ٛبييز كالعدؿً  با٢بقٍّ  بْب العبادً  كالقضاءي  كا٢بكمي  ،حدكد اهلل  إقامةي ك 

ييسأؿ عنها يـو القيامة القائموف  أمانةه  للعباد ما شرع اهلل كال ٧بابة كعلى كفق 
الدين كالنفس  فهو من خيانة ،أك تبديل ،أك تعطيل ،٧باباة ٫بو: من مو لٍ ظي  عليها، كأم  

أف قريشنا أىٮبى هيٍم شأفي ا٤برأة  ،جاء ُب ا٢بديث: عن عائشة كقد  كالناس،
فقالوا: كمن  ؟لٍّمي فيها رسوؿى اهلل ا٤بٍخزيكًمي ة الٍب سرقت، فقالوا: كمن ييكى 

فكلمو أسامة،  ،ًحب  رسوؿ اهلل  ،ٯبَبئ عليو إال أسامة بن زيد 
َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ من حدود اهلل، ثم قاـ فَاْخَتَطَب، ثم )): فقاؿ رسوؿ اهلل 

قاؿ: إنما أىلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه، وإذا 
هم الضعيف أقاموا عليو الحد، َواْيُم اهلل لو أف فاطمة بنت محمد سرقت سرؽ في

 .(ُ)((لقطعت يدىا
"ذىب ٝباعة العلماء إٔب أف ا٢بد  إذا بلغ اإلماـ أنو ٯبب  :قاؿ ابن بطاؿ 

كال ٘بوز الشفاعة فيو؛ إلنكاره ذلك  ،عليو إقامتو؛ ألنو قد تعلق بذلك حق هلل 
، ك٢بديث صفواف بن أمية أف رجبلن سرؽ بػيٍردىةن (ِ)لنهي"على أسامة، كذلك من أبلغ ا

                                                             

 [.ُٖٖٔ[، مسلم ]ٖٖٕٔ، ٕٖٕٔ، َّْْ، ّْٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َْٖ/ ٖ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ِ)
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فأمر بقطعو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، قد ٘بىىاكىٍزتي عنو. قاؿ: ، فرفعو إٔب النيب 
 .(ُ)((، فقطعو رسوؿ اهلل فلوًل كاف ىذا قبل أف تأتيني بو يا أبا وىب))

يصىةه ٕب كُب ركاية: عن صفواف بن أمية، قاؿ: كنت نائمنا ُب ا٤بسجد عىلى  ي  ٟبًى
، فىأيًخذى الر جيلي، فىأيٌبى بو رسوؿ اهلل  ثيوف درٮبنا، فجاء رجل فىاٍختػىلىسىهىا ًمِبٍّ ٜبىىنػيهىا ثىبلى

،  ٮبنا، أنا فىأىمىرى بو لًيػيٍقطىع، قاؿ: فىأىتػىٍيتيو، فقلت: أىتػىٍقطىعيو من أجل ثبلثْب در
 .(ِ)((ىذا قبل أف تأتيني بوفَػَهالَّ كاف ٜبنها؟ قاؿ: )) أىبًيعيو كىأيٍنًسئيو

ُب الباب األحاديث ُب النهي  "ذكر مسلم  :قاؿ اإلماـ النوكم 
عن الشفاعة ُب ا٢بدكد، كأف ذلك ىو سبب ىبلؾ بِب إسرائيل، كقد أٝبع العلماء 
على ٙبرٙب الشفاعة ُب ا٢بد بعد بلوغو إٔب اإلماـ ٥بذه األحاديث. كعلى أنو ٰبـر 

قبل بلوغو إٔب اإلماـ فقد أجاز الشفاعة فيو أكثر العلماء إذا ٓب يكن  الت ٍشًفيع فيو، فأما
ا٤بشفوع فيو صاحب شىرٍّ كىأىذنل للناس، فإف كاف ٓب ييٍشفىٍع فيو. كأما ا٤بعاصي الٍب ال 
حىد  فيها ككاجبها التعزير فتجوز الشفاعة كالتشفيع فيها سواء بلغت اإلماـ أـ ال؛ ألهنا 

 .(ّ)ا مستحبة إذا ٓب يكن ا٤بشفوع فيو صاحب أذل ك٫بوه"أىوف، ٍب الشفاعة فيه
"كُب ىذا ا٢بديث: دليل على امتناع الشفاعة ُب  :قاؿ ابن دقيق العيد 

 .(ْ)"ا٢بدٍّ بعد بلوغو السلطاف، كفيو تعظيم أمر احملاباة لؤلشراؼ ُب حقوؽ اهلل 
 قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر ُب ا٢بديث: ك 
من حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل، فقد ضاد اهلل، ومن خاصم )) يقوؿ:

في باطل وىو يعلمو، لم يزؿ في سخط اهلل حتى ينزع عنو، ومن قاؿ في مؤمن ما 
                                                             

[، كالطربا٘ب ِّْٕالكربل( ][، كُب )ْٕٖٗ[، كالنسائي ُب )السنن( ]َُّٓٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
 [. كىو صحيح با٤بتابعة. ٕ[، كالضياء ]ّّٕٕ]

[، كابن ا١باركد ِّٖٕ[، كُب )الكربل( ]ّْٖٖ[، كالنسائي ُب )السنن( ]ّْْٗ( أخرجو أبو داكد ]ِ)
  [.ُُِٖٕ[، كالبيهقي ]ُْٖٗ[، كا٢باكم ]ّْٓٔ[، كالدارقطِب ]ِٖٖ]

 (.ِّٕٔ/ٔكانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ) (،ُٖٔ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 (.ِْٖ/ِ( إحكاـ اإلحكاـ )ْ)
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، ((ردغة الخباؿ)). ك(ُ)((ليس فيو أسكنو اهلل ردغة الخباؿ حتى يخرج مما قاؿ
 كىي صديد أىل النار. 

هاؾ حرماتو، كالتعدم عليها، كجعل ذلك من العباد من انت كقد حذ ر اهلل 
ََّج٠ ةٍتَّحمس: أكرب الكبائر؛ فقاؿ  َّيُْسِر١ُْٚ ََّورَُظ٤َِلُ َ َّاَّلل  َّيُِمِى ْٞ َٜ ََّو ِ َّاَّلل  َُّخُسوُد َٕ دِْٚ

َّ ُٛ ًَِوي َّاْٙ ٤ُْز َّ َّاْٙ َٕ ِ ََّوَذل َّذِي٣َة َٞ ََّرةِِلِي ج٣َْةُر
َ
َّاْْل َََّتْذ٣َِة ْٞ ِٜ َّ ََّورَُظ٤َِلََُّّ=ََتْصِي َ ًِْؽَّاَّلل  ََّح ْٞ َٜ ََّو

َّ َُّم٣ٌِْي ََّيَشاٌب ََّوَِلُ َّذِي٣َة ا ََّرةِِلً ََّٟةًرا َّيُْسِر١ُْٚ َُّخُسوَدهُ س  ًَ "أم،  [،ُْ-ُّ]النساء: ىجس<َويََذ
لكونو غيػ رى ما حىكىمى اهللي بو، كىضىاد  اهلل ُب حكمو. كىذا إ٭با يصدر عن عدـ الرضا ٗبا 

  :. كقاؿ اهلل (ِ)قيم"قسم اهلل كحكم بو، ك٥بذا ٯبازيو باإلىانة ُب العذاب األليم ا٤ب
٤نََّحمس ُٔ ََّحذ  ْٛ ٣ُ ٚ ًَ َّآيَةد١َِِّل٠ِٚ ةِسََّٙ ُ َّاَّلل  ُ َّيُبَّْيِ َٕ ِ َشل

َٖ َصب٢َ٤ُةَّ ْٔ ًَََِِّلََّت َُّخُسوُدَّاَّلل  َٕ  [،ُٕٖ]البقرة: ىجسدِْٚ
َّحمس :كقاؿ اهلل  ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه

ُ
ََِّأ ِ َّاَّلل  َُّخُسوَد ًَس  ََّحَذ ْٞ َٜ ََّو َذُسو٢َة ًْ َّتَ ًَََِّل ِ َّاَّلل  َُّخُسوُد َٕ دِْٚ

٤نََّ ُٝ ِ ةل ََّٛحمسكقاؿ:  [،ِِٗ]البقرة: ىجساٙو  ََّهَٚ ْس َٔ ََّذ ِ َّاَّلل  َُّخُسوَد ًَس  ََّحَذ ْٞ َٜ ََّو ِ َّاَّلل  َُّخُسوُد َٕ َودِْٚ
َع١َُّ ّْ ظلم للنفس  اهلل  الٍب شرعها دكدا٢بتعدم كال ٱبفى أف  [.ُ]الطبلؽ: ىجسَج

ىر بن قاؿ اإلماـ ٧بمد الطا. التقول تصوف النفس عما يضر ىا ُب اآلخرة، ك كإضرار ُّا
"أخرب عن متعديها بأنو ظلم نفسو لًلت ٍخًويف؛ ٙبذيرنا من تػىعىدٍّم ىذه  :عاشور 

ا٢بدكد، فإف ظلم النفس ىو ا١بريرة عليها ٗبا يعود باإلضرار، كذلك منو ظلم ٥با ُب 
الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تػىٍنجىر  من ٨بالفة أحكاـ الدين؛ ألف أحكامو صبلح 

َّحمس ط فيها فاتتو ا٤بصاّب ا٤بنطوية ىي عليها. قاؿ:للناس، فمن فر  َ٘ ًَ َِِّلَْج ُ َّاَّلل  َّيُصِيُس ة َٜ

ُصونََّ ُٗ َّتَْؼ ْٛ ًَٚ ُس ََّٙ ْٛ ََّيَٚيُْس َذ١ُ َٝ ًْ ِ َّٟ  ٛ ِ ََّوِِلُذ ْٛ َِِّلَُم٣َِّصُك َّيُصِيُس ْٞ ََّوَِٙس ََّخَصٍج ْٞ ِٜ َّ ْٛ  ىجسَيَٚيُْس
على اإلخبلؿ  . كمنو ظلم للنفس ُب اآلخرة بتعريضها للعقاب ا٤بتوعد بو[ٔ]ا٤بائدة:

                                                             

[ كقاؿ: صحيح ِِِِ[، كا٢باكم ]ُّّْٓ[، كالطربا٘ب ]ّٕٗٓ[،  كأبو داكد ]ّٖٓٓأخرجو أٞبد ] (ُ)
[، كُب )شعب اإلٲباف( ُُُْْاإلسناد، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]

[َّٔٗ.]   
 (.ِِّ/ِثّب )( تفسّب ابن كِ)
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َِِّإَوْنَّحمس :بأحكاـ الدين قاؿ  ةََِّص ْلُخَِِّفََّج٠ِْتَّاَّلل  َٜ َّ دَةَّلََعَ ٌّْطَّيَةََّخْْسَ ٤َلََّج ُٔ ْنََّت
َ
أ

َّ َٞ ةِرصِي َّالع  َٞ ِٝ َ ٠ُْخَّل ذ َِْٔي56ََُّّٖ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ ٠ُْخَّ ُٗ ٢َََّساِّنََّٙ َ َّاَّلل  ن 
َ
٤َلَّل٤ََّْأ ُٔ ْوََّت

َ
٤َلَِّخَْي57ََّّأ ُٔ ْوََّت

َ
أ

ًََشاَبَّل٤ََّْ ْدِعنَِْيََّّدََصىَّاْٙ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ ُز٤َن
َ
ََِّأ ةً ص  َٖ َّ ََِّل ن 

َ
فإف للمؤمنْب  [.ٖٓ-ٔٓ]الزمر: ىجس58أ

حظًّا من ىذا الوعيد ٗبقدار تفاكت ما بْب الكفر ك٦برد العصياف. كجيء ُب ىذا 
. قاؿ ابن رجب (ُ)"التحذير ٗبن الشرطية إلفادة عمـو كل من تعد ل حدكد اهلل 

: اـر اهلل "فكل من أصاب شيئنا من ٧ب،  ،فقد أصاب حدكده، كركبها
فحدكدي اهلل تطلقي كييرادي ُّا غالبنا: ما أًذفى فيو كأباحى فمن تعد ل ىذه  .(ِ)كتعداىا"

ي عن تعدٍّم حدكًد اهلًل   ؛ا٢بدكدى فقد خرج ٩ب ا أحل و اهللي إٔب ما حر موي؛ فلهذا هنًي
 .(ّ)تارةن ما حر مىوي اهللي كنػىهىى عنو ألف  تعديهىا ُّذا ا٤بعُب ٧بر ـه. كييرادي ُّا

ألعلمنَّ أقواًما من أمتي أنو قاؿ: )) عن النيب  كعن ثوباف 
ىباًء   يأتوف يـو القيامة بحسنات أمثاؿ جباؿ تَِهاَمَة بِيًضا، فيجعلها اهلل

يا رسوؿ اهلل ًصٍفهيٍم لنا، جىلًٍّهٍم لنا أف ال نكوف منهم،  :((، قاؿ ثوباف منثورًا
أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذوف من الليل كما ك٫بن ال نعلم، قاؿ: ))

 .(ْ)((تأخذوف، ولكنهم أقواـ إذا خلوا بمحاـر اهلل انتهكوىا
مثل القائم على قاؿ: )) عن النيب  ،كعن النعماف بن بشّب 

حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـو استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا 
وبعضهم أسفلها، فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 

                                                             

 (.َّٔ -َّٓ /ِٖالتحرير كالتنوير ) (ُ)
 (.ّْٓ/ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ِ)

 (.ُٖٗ/ُ( ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب )ّ)
(: "ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات". كقاؿ ا٤بنذرم ِْٔ/ْ[، كُب )الزكائد( )ِْْٓأخرجو ابن ماجو ] (ْ)

[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ُٓٔو أيضا: الركيا٘ب ](: "ركاه ابن ماجو كركاتو ثقات" كأخرجَُٕ/ّ)
 [.ُٕٕٓ[، كالديلمي ]ِٔٔ[، كُب )الصغّب( ]ِّْٔ]
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((. ٍب قاؿ فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا
: (( فإف يتركوىم وما أرادوا ىلكوا جميًعا، وإف أخذوا على أيديهم

 .(ُ)((نجوا، ونجوا جميًعا
أتدروف ما قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

إف المفلس من قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: )) ،؟((المفلس
أمتي يأتي يـو القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، 
وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ ىذا، وضرب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من حسناتو، وىذا من 

و قبل أف يقضى ما عليو ُأِخَذ من خطاياىم َفطُرَِحْت حسناتو، فإف فنيت حسنات
 .(ِ)((عليو، ثم طُِرَح في النار
من أنفق عمره ُب العلم، إٔب أف   -كاهلل-"كلقد رأيت  :قاؿ ابن ا١بوزم 

كربت سنو، ٍب تعدل ا٢بدكد، فهاف عند ا٣بلق، ككانوا ال يلتفتوف إليو، مع غزارة علمو، 
 كقوة ٦باىدتو.

مع قصوره باإلضافة إٔب ذلك -ُب صبوتو  كاف يراقب اهلل   كلقد رأيت من
قدره ُب القلوب، حٌب علقتو النفوس، ككصفتو ٗبا يزيد على ما  فعظم اهلل -العآب

 .(ّ)فيو من ا٣بّب"
أنو ٓب يقم  كقد ريًكمى عن عمر  كللحدكد الشرعية موانع ٛبنع من اقامتها، 

اعة العامة قرينة على االضطرار، كاالضطرار حد السرقة عاـ الرمادة؛ ألنو جعل من اَّ
كما – شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽ، بل تبيح لو السرقة ُب حدكد الضركرة

 .-سيأٌب
                                                             

ا٤بٍدًىًن ُب حدكد [  بلفظ: ))مثل ِٖٔٔ[، كىو كذلك ُب )صحيح البخارم( ]ِّْٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 .-كقد تقدـ- اهلل(( ا٢بديث

 [، كقد تقدـ.ُِٖٓصحيح مسلم ]( ِ)
 (.َِٖ:صيد ا٣باطر )ص (ّ)
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ػػاضغرائضػوصراعغظػطاػذرعػاضضهػػاضصورةػاضثاضثظ:ػتططغل
 :ػطنػأحصام

ات من خيانة الدين كظلم النفس؛ ألف التكاليف من األمان تعطيل الفرائضإف 
 .-كما تقدـ-

تعطيل فرائضو، ك٦باكزة حدكده. كُب خيانة رسولو  : يدخل ُب خيانة اهللك 
 الغلوؿ ُب  :كإفشاء سره للمشركْب. كُب خيانة أمانتهم، رفض سنتو

 .السرقة منها، كخيانة كل ما يؤٛبن عليو الناس من ماؿ أك أىل أك سر :ا٤بغاٖب، أم

ََ حمس :كقد اهلل يانة، فكل معصية ظاىرة أك خفية فهي من ا٣ب ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

َ َوالرهشُ  ٔا اَّلله ٔا ََل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ًْ آ اَُاحُِس ٌَ
َ
ٔا أ  أم: تضيعوا فرائضكم.  ،[ِٕ]األنفاؿ: ىجسَٔل َوََتُُُٔ

، كُب -كما تقدـ– ٗبعُب: نقض العهدكتعطيل الفرائض، ك  ٗبعُب: ا٤بعصيةتأٌب ا٣بيانة ف
 .: أداء الفرائض على كفق ما شرع اهلل ا٤بقابل فإف األمانة تأٌب ٗبعُب

 كرسولو ،بأف تعطلوا فرائضو  ال ٚبونوا اهلل :ومعنى اآلية على الوجو العاـ
 بأف ال تستنوا بو.  

َّْٛحمسك ةَٟةدُِس َٜ
َ
ٍُٔنَ حمس .بأف ال ٙبفظوىا ،فيما بينكم ىجسأ ًْ َتْػيَ جُْخ

َ
تبعة ذلك  ىجسَوأ

 .(ُ)ككبالو
كأف معُب   ،كل ما تعبد بو" :راد باألمانةكٰبتمل أف ي" : الرازم اإلماـ قاؿ

اآلية إٯباب أداء التكاليف بأسرىا ُب الغنيمة كغّبىا على سبيل التماـ كالكماؿ من 
 .غّب نقص كال إخبلؿ

فإذا خنت الرجل ُب  ،التماـ (:الوفاء) :كما أف معُب  ،النقص (:ا٣بوف) :كمعُب 
 .(ِ)"شيء فقد أدخلت النقصاف فيو

                                                             

النكت (، كانظر ما قيل ُب تفسّب اآلية ُب )ُّٗ/ّ) غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (،ُِّ/ِالكشاؼ ) (ُ)
 (.ُُّ -َُّ/ِ( )كالعيوف

 .(ُّٗ/ّ) غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(، ْٕٓ/ُٓ) مفاتيح الغيب (ِ)
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ًْ حمس : ولوق  عن ابن عباسك  اَُاحُِس ٌَ
َ
ٔا أ : األعماؿ (األمانة) ،ىجسَوََتُُُٔ

َََّت٤ُٟ٤ُاحمسيعِب: الفريضة. يقوؿ:  ،عليها العباد  الٍب أًمن اهلل يعِب: ال  ،ىجسَل
 .(ُ)تنقصوىا

ََّحمسكُب )ا٤بنار(:  َّاَّلل  َََّت٤ُٟ٤ُا ََّل ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّأ بتعطيل فرائضو أك تعدم " ىجسيَة

بالرغبة عن بيانو لكتاب  ىجسَوالص ُظ٤َلَّحمس .رمو الٍب بينها لكم ُب كتابوحدكده، كانتهاؾ ٧با
إٔب أىوائكم، أك آراء مشاٱبكم أك آبائكم، أك ا٤بخالفة عن أمره إٔب أكامر  اهلل 

  بناء على زعمكم أهنم أعلم ٗبراد اهلل ؛أمرائكم، كترؾ سنتو إٔب سنة أكليائكم
  .(ِ)"منكم  كرسولو
من أحكاـ؛ فمن أبغض  ٧بب ة ما شرع اهلل  كمسلمة: ٯبب على كل مسلمك 

أك أبغض شعّبة من شعائر اإلسبلـ، أك أبغض أم   ،شريعة الرسوؿ 
َّحمس :طاعة ٩با يتعبد بو الناس ُب دين اإلسبلـ فإنو يبطل بذلك عملو؛ لقولو  َٕ ِ َذل

َّْٛ ةل٣َُ َٝ ْخ
َ
ْخَجَكَّأ

َ
ََِّأ ُ َْٟضَلَّاَّلل 

َ
ةَّأ َٜ ص٤٢ُِاَّ َٖ َّ ْٛ ٣ُ ج 

َ
كال شك  أف  الش رع فيو تكاليف،  [.ٗمد:]٧ب ىجسثِأ

كفيو ما يىشيق  على النػ فيوس، كىذا ىو الس بب ُب تسمية األحكاـ بالت كليف؛ ألف  ا١بنة 
حيف ت با٤بكاره، كقد يكوف ذلك ُب بداية األمر، فإذا فىًقوى ا٤بكل في ا٤بقصدى من 

 كالنفع، كالصلة مع ا٣بالق  التكليف، كاعتاده كأدرؾ ما فيو من ا٤بصلحة كا٣بّب

ذ بالط اعة.   كالقرب منو، فإنو يتلذ 
  

                                                             

الوسيط ُب تفسّب القرآف (، ُْٖٔ/ٓ) البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيم(، ْٖٓ /ُّتفسّب الطربم ) (ُ)
، للشوكا٘ب فتح القدير (،َُٗ/َُ، للواحدم )التىفسّب البسيط(، ّْٓ/ِ، للواحدم )اَّيد

(ِ/ّْٓ.) 
 (.ّٓٓ /ٗا٤بنار )تفسّب  (ِ)
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أرحنا يا بالؿ )): لببلؿ  حيث يقوؿ ،كىذا حاؿي ر سولنا 
 . (ُ)((بالصَّالة

 . (ِ)((َوُجِعَل قُػرَُّة َعْيِني ِفي الصَّاَلةِ كيقوؿ: ))
 . (ّ)إذا حزبو أمر بادر إٔب الصبلة  كقد كاف النيب 

إذا نزؿ ُّم أمر فزعوا إٔب الصبلة كما ُب حديث:  نبياء ككانت األ
فقاـ عن نيب من األنبياء السابقْب: )) فيما حكاه النيب  صهيب 

 . (ْ)((إلى الصالة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصالة
،  -كال سيما ُب بداية األمر قبل أف يعتاده-كالتكليف ال بد  فيو من االصطبار 

ََّيَٚي٣َْةحمس: كما قاؿ اهلل  ََّواْؾَمِِبْ ِ ًَلة َّثِةلؿ  َٕ َٚ٢ْ
َ
َّأ ُمْص

ْ
كقاؿ النيب  [،ُِّ]طو: ىجسَوأ
 :((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))(ٓ) . 

                                                             

( قاؿ ُب )الكشف(: "ركاه أبو داكد عن سآب بن أيب ا١بعد قاؿ: قاؿ رجل: ليتِب صليت فاسَبحت، فكأهنم ُ)
يقوؿ: ))يا ببلؿ أقم الصبلة أرحنا ُّا((.  و، فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل عابوا ذلك علي

كأليب داكد عن ٧بمد بن ا٢بنفية أنو قاؿ: انطلقت أنا كأيب إٔب صهر لنا ُب األنصار نعوده فحضرت 
الصبلة فقاؿ لبعض أىلو: يا جارية: ائتو٘ب بوضوء لعلي أصلي فأسَبيح، قاؿ: فأنكرنا ذلك عليو، 

[. ُِّيقوؿ: ))قم يا ببلؿ فأرحنا بالصبلة((". كشف ا٣بفاء ] سوؿ اهلل فقاؿ: ٠بعت ر 
  .كا٢بديث لو أطراؼ كثّبة

[، َِّٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِّْٖ[، كأبو يعلى ]ّّٗٗ[، كالنسائي ]ُِِّٗ( أخرجو أٞبد ]ِ)
كأخرجو [، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. ِٕٔٔ[، كا٢باكم ]ُْٕك)الصغّب( ]

 [ عن ا٤بغّبة.َُُِ[، كلهم عن أنس. كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُّْْٓأيضنا: البيهقي ]
إذا حزبو أمر، صل ى(( أخرجو أٞبد  قاؿ: ))كاف النيب  ( جاء ُب ا٢بديث عن حذيفة ّ)

 [. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُبُِِٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُُّٗ[، كأبو داكد ]ِِّٗٗ]
 (: "أخرجو أبو داكد بإسناد حسن".ُِٕ/ّ)الفتح( )

[، كالنسائي ُب َِٖٗ[، كالبزار ]ُّٕٖٗ[، كأٞبد بإسناد صحيح ]َْٖأخرجو ابن أيب شيبة ]( ْ)
 [، كقاؿ: "إسناده صحيح".ِٓ[، كالضياء ]ُٕٓٗ[، كابن حباف ]َُّٕٓ)الكربل( ]

 [. ِٔٓٗ( صحيح مسلم ]ٓ)
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أف كل مؤمن مسجوف ٩بنوع ُب الدنيا من  :معناه" :قاؿ اإلماـ النوكم 
 ،ن ىذافإذا مات اسَباح م ،مكلف بفعل الطاعات الشاقة ،الشهوات احملرمة كا٤بكركىة

كأما  .كالراحة ا٣بالصة من النقصاف ،لو من النعيم الدائم كانقلب إٔب ما أعد اهلل 
فإذا مات  -مع قلتو كتكديره با٤بنغصات-الكافر فإ٭با لو من ذلك ما حصل ُب الدنيا 

 .(ُ)"كشقاء األبد ،صار إٔب العذاب الدائم
ٱبفى على الدنيا كضعت للببلء، فمن ا١بهل أف " : قاؿ ابن ا١بوزمك 

اإلنساف مراد التكليف؛ فإنو موضوع على عكس األغراض، فينبغي للعاقل أف يأنس 
اء: فإف أعطي مراده عرض، تعبد اهلل بالدغبانعكاس األغراض، فإف دعا، كسأؿ بلوغ 

شكر، كإف ٓب ينل مراده فبل ينبغي أف يلح ُب الطلب؛ ألف الدنيا ليست لبلوغ 
َّْٛوََيَسَّحمساألغراض، كليقل لنفسو:  ََُّٙس ََّْش ٌّ َّو٤َ٢َُ ََّػيْبًة ََُّتِج٤ُّا ْن

َ
كمن  [.ُِٔ]البقرة: ىجسَّأ

أعظم ا١بهل: أف ٲبتعض ُب باطنو النعكاس أغراضو، كرٗبا اعَبض ُب الباطن، أك رٗبا 
 .(ِ)"قاؿ: حصوؿ غرضي ال يضر، كدعائي ٓب يستجب!

حٌب كال يزاؿ العبد يعا٘ب الطاعة كيألفها كٰببها كيؤثرىا " :كقاؿ ابن القيم 
ا، كٙبرضو عليها، كتزعجو عن فراشو برٞبتو عليو ا٤ببلئكة تؤيز هي إليها أزن  يرسل اهلل 

إليو  كال يزاؿ يألف ا٤بعاصي كٰببها كيؤثرىا، حٌب يرسل اهلل ، ك٦بلسو إليها
 ا.الشياطْب، فتؤزه إليها أزن 

                                                             

 (.ّٗ/ُٖح مسلم )( شرح اإلماـ النوكم على صحيُ)
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :(. كقد جاء ُب ا٢بديث عن أيب ىريرة ّٗٗصيد ا٣باطر )ص:( ِ)

[. كعند َّْٔ))يستجاب ألحدكم ما ٓب يعجل، يقوؿ: دعوت فلم يستجب ٕب(( صحيح البخارم ]
يل: يا [: ))ال يزاؿ يستجاب للعبد، ما ٓب يدع بإٍب أك قطيعة رحم، ما ٓب يستعجل(( قِّٕٓمسلم ]

رسوؿ اهلل ما االستعجاؿ؟ قاؿ: يقوؿ: ))قد دعوت كقد دعوت، فلم أر يستجيب ٕب، فيستحسر عند 
 ذلك كيدع الدعاء((.
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قوم جن دى ا٤بعصية فكانوا من أكرب أعوانو، كىذا  فاألكؿ قومٌّ جن دى الط اعىةى با٤بدد،
 .(ُ)"ا عليوبا٤بدد فكانوا أعوانن 

 
:واضظصرانػباضجحود  اضضهػظطمػطػابضظ:ػاضرابطظػاضصورة 

با١بحود كالنكراف،  مقابلة نعمو  :كمن صور خيانة العبد مع ربو 
من ٫بو: الظلم كاإليذاء، كاإلسراؼ، كاتباع ا٥بول  كاستعما٥با فيما حـر اهلل 

َّحمسَّا٣بيانة:عقب هنيو عن  اؿ ق كلذا؛ كالشهوات ْٛ ْم٤َاُُٙس
َ
َّأ ة َٝ ج 

َ
َّأ ٤ا ُٝ َواْيَٚ

ٌَّٛ ْجٌصََّيِوي
َ
َِّي٠َْسهَُّأ َ َّاَّلل  ن 

َ
َِِّذ٠ٌَْحََّوأ ْٛ ْوَلُدُز

َ
  .[ِٖ:]األنفاؿ  ىجسَوأ

ََّوَلَّحمس :العباد عن كفراف نعمو فقاؿ  كقد هنى اهلل  ََِّل ُصوا ُٗ َواْػ
ُصونَِّ ُّ ُصونََِّوَلَّدََّحمس :فقولو  ،[ُِٓ]البقرة: ىجسدَْس ُّ  .(ِ)ىو من كفر النعمة ىجسْس

الٍب ال تعد كال  كُب آيات القرآف الكرٙب تذكّب للعباد بنعم اهلل 
 :ٙبصى،كمقابلة كثّب من العباد لتلك النعم بالكفر كا١بحود كالنكراف، يقوؿ اهلل 

ْزَواجَِّحمس
َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ َّوََج ْزَواًجة

َ
َّأ ْٛ ِعُس ُّ جْ

َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ََّج ُ َسةًََّواَّلل  َّ َّوََخ َّثَنَِْي ْٛ ُس

ُصونََّ ُّ َّيَْس ْٛ ٢َُّ ِ َّاَّلل  ِخ َٝ ًْ ِ ََّوب٠ِ ٤٠َُِٜن َّيُْؤ ِ٘ جِةْْلَةِل
َِ
َ
َّأ ّيِجَةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ ْٛ  [،ِٕ]النحل: ىجسَوَرزََُٓس

َّحمس :كقاؿ  ُٛ ََُّٙس َ٘ ًَ َّوََج ََّػيْبًة ٤َن ُٝ ًَْٚ ََّت ََّل ْٛ ٣َةدُِس م 
ُ
َّأ َُّبُم٤ِن ْٞ ِٜ َّ ْٛ ْرصََجُس

َ
َّأ ُ َواَّلل 

ثَّْ
َ
َىََّواْْل ْٝ ُصونََّالع  ُٗ َّتَْؼ ْٛ ٚ ُس ًَ ِْهَِسةَََّٙ

َ
  [.ٖٕ]النحل: ىجسَؿةَرََّواْْل

                                                             

كانظر: احملبة صورىا كأحكامها، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، اإلصدار  (.ٔٓا١بواب الكاُب )ص: (ُ)
 (.ُٗٓالثالث )ص:

ُصوحمس" :( قاؿ ابن عطية ِ) ُّ ، كىذه نوف  ىجسنَِّدَْس أم: نعمي كأيادم، كا٫بذفت نوف ا١بماعة للجـز
ا٤بتكلم، كحذفت الياء الٍب بعدىا ٚبفيفنا؛ ألهنا رأس آية لتناسب الفواصل، كلو كاف هنينا عن الكفر ضد 

(. "أك كال تكفركا يب". البحر ِِٕ-ِِٔ/ُاحملرر الوجيز ) ف لكاف: كال تكفركا، بغّب النوف"اإلٲبا
 (.َٓ/ِ حياف )احمليط، أليب



 

99 
 

َُّج٤ُٚدَِّحمس :كقاؿ  ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ َّوََج ٠ًة َٗ ََّظ ْٛ َُّبُي٤دُِس ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ََّج ُ َواَّلل 
ْوبََّ
َ
ََّوأ ْؾ٤َا٣َِِة

َ
َّأ ْٞ ِٜ ََّو ْٛ ذُِس َٜ َّإَِٓة ََّوي٤ََْم ْٛ ٠ًُِْس ََّه ٤َج٣َةَّي٤ََْم ُّّ َّتَْعذَِز َُّبُي٤دًة ةِم ًَ جْ

َ
ةر٢َِةَّاْْل ًَ ْػ

َ
ََّوأ ةر٢َِة

َّ َِّخٍْي َّإََِل َذةًَع َٜ ََّو زَةزًة
َ
َجةِل80ََّّأ َّاْْلِ َٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ َّوََج َِّهًَلًل َْ ََّرَٚ ة  ٝ َِّم ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ََّج ُ َواَّلل 

َذ١َُّ َٝ ًْ ِ َّٟ ُّٛ ِ َّيُذ َٕ ِ َشل َٖ َّ ْٛ َظُس
ْ
َّثَأ ْٛ َّدَِٔيُس َ٘ ابِي ََّوََسَ َّاِْلَص  ُٛ َّدَِٔيُس َ٘ ابِي َََّسَ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ْز٠َةًٟةَّوََج

َ
أ
٤َنَّيََّ ُٝ َّتُْعِٚ ْٛ ًَٚ ُس ََّٙ ْٛ جُِْي81َََّّٚيُْس ُٝ ْ َّال َّاْْلًََلُغ َٕ ََّيَٚيْ ة َٝ ََِّإِج  ٙ ٤ْا َّد٤ََ َخ82َََِّّإِْن َٝ ًْ ِ َّٟ ًْص٤َُِِن َح

َّاََْٙكُِِصوَنَّ ُٛ ْزََث٢ُُ
َ
ُِٗصوج٣ََةََّوأ َُّح٠ْ  ٛ َِّثُ  [.ّٖ-َٖ]النحل: ىجس83اَّلل 

ةَِِّفَّحمس :كقاؿ  َٜ َّ ْٛ َصََُّٙس ََّظز  َ َّاَّلل  ن 
َ
َّدََصْواَّأ ْٛ َ ل

َ
َّأ ٌَ ْظَج

َ
رِْضََّوأ

َ
ةَِِّفَّاْْل َٜ ٤َاِتََّو َٝ َّالع 

١ََُّهة٢َِصةًََّوبَةِل٠َحًَّ َٝ ًَ ِ َّٟ ْٛ  كاآليات ُب ذلك كثّبة. [.َِ]لقماف: ىجسَيَٚيُْس
كبْب  عاقبةى  ،ومً عى ككفراف نً  ،من اإلعراض عن طاعتو كقد حذ ر اهلل 

و ُب حفظً  يهمو علنعمتي نًعىمىو على عبيده ُب آياتو كثّبة، فمن ذلك:  ا٤بعرضْب، كذكىرى 
ًتًو ٥بم بعينو الٍب ال تناـ، قاؿ ٥بم بالليل كالن   ءىتًًو كًحرىاسى َّحمس :هار، كًكبلى ْٞ َٜ َّ ْ٘ ُٓ

ًْصُِف٤نََّ ُٜ َّ ْٛ صََِّرب٣ِِّ
ْٖ َّذِ ْٞ ََّخ ْٛ ٢َُّ ْ٘ َّثَ ِٞ َّالص َْحَ َٞ ِٜ ََّواَل ٣َةرَِّ ِ٘ يْ

 ٚ َّثِةل ْٛ ال  [،ِْ]األنبياء: ىجسيَْسَٚؤُُز
: كقاؿ  يهم، بل يعرضوف عن آياتو كآالئو.يعَبفوف بنعمو عليهم كإحسانو إل

ًْصُِف٤نََّحمس ُٜ َّ ْٛ ٙ ٤ْاَّو٢َُ ََِّْق١َََِِّٚب٤ُِٚاَّث١ََِِّود٤ََ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةَّآدَة٢ُ  ٝ ِإَوَذاَّحمس :كقاؿ  [،ٕٔ]التوبة: ىجسََِٚ
ىَِِّبَةِٟج١َِِّ

َ
ْيَصَضََّوَٟأ

َ
نَْعةِنَّأ َّاْْلِ

٠َةَّلََعَ ْٝ ًَ جْ
َ
  [.ّٖ]اإلسراء: ىجسأ

اإلمهاؿ،  موجبات ا٣بوؼ، كأرخينا لو حبلى "إذا نزعنا عنو :  قاؿ القشّبم
سياف، كاستولت عليو دكاعي العصياف، فاىية اعَبتو مغاليط النٍّ كىي أنا لو أسباب الر  

 .(ُ)فأعرض عن الش كر، كتباعد عن بساط الوفاؽ"
"كإذا أنعمنا على اإلنساف بالصٍّحة كالس عة أعرض عن  : ٨بشرم  قاؿ الز  

ىَِِّبَةِٟج١َِِّحمسعنو، مستبد بنفسو.  و مستغنو كأن  اهلل تعأب،   رً كٍ ذً 
َ
تأكيد لئلعراض؛  ىجسَوَٟأ

                                                             

 (.ّٔٔ/ِ( لطائف اإلشارات )ُ)
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يء أف يوليو عرض كجهو. كالنأل با١بانب: أف يلول عنو عطفو اإلعراض عن الش   ألف  
 .(ِ). كٯبوز أف يكوف كناية عن االستكبار؛ ألنو من عادة ا٤بستكربين(ُ)كيوليو ظهره"
َسًًلَّحمسطاعتو ككفراف نعمو:  ُب بياف عاقبة اإلعراض عن كقاؿ  َٜ َّ ُ َوَضََبَّاَّلل 

َذارََّ
َ
ََِّأ ِ َّاَّلل  ِٛ ًُ جْ

َ
َصْتَّثِأ َّ َََِّس ََكٍن َٜ َّ ِ

َُُّكّ ْٞ ِٜ َّ ًسا ٍَ ََّر َّرِزُْر٣َة تِي٣َة
ْ
َّيَأ ه٠ِ ًح َٝ ْم ُٜ َّ ٠ًَِٜح َّآ َََّكَْٟخ ٣َةََّْٓصيًَح

٤ًُنََّ َّيَْؿ٠َ َََّك٤ُٟا ة َٝ ِ َّث ََّواْْل٤َِْف َِّْلَةَسَّاْْل٤ُِع ُ َََّكَنَّحمس :ؿ كقا [،ُُِ]النحل: ىجساَّلل  ْس َٔ َٙ
ةٌَّ َّثَْْلَ ََِّلُ ُصوا ُٗ ََّواْػ ْٛ ََّربُِّس َّرِْزِق ْٞ َِّٜ َُُّك٤ُا ةٍل َٝ َّوَِػ ٍِْٝي َّيَ ْٞ ََّخ ََّج٠ َذةِن َّآيٌَح ْٛ ٣ِِ٠ َٗ ََّمْع َِِّف لَِعَجٍإ

َّ ٤ٌر ُّ ََّد ََّورَب ٌّ ََّّْٛ?َلّيَِجٌح َِِّب٠َ تَي٣ِْ ْٛ َْلَة٢ُ ََّوبَس  ًَصِِم َّاْٙ َ٘ ََّظيْ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ رَْظ٠َْٚة
َ
ََِّأ ْيصَُف٤ا

َ
َََِّّأ َج٠ تَْْيِ

َّ ٍ٘ َِّظْسٍرََِّٓٚي ْٞ ِٜ ٍءَّ َّوَََشْ ٍ٘
ْ ز
َ
َََّخٍْكََّوأ ٍ٘ ُز

ُ
َّأ َُّْنَةزِيََّّ@َذَواََتْ ْ٘ ُصواَّو٢ََ َّ ةََّز َٝ ِ َّث ْٛ ََّجَضي٠َْة٢ُ َٕ ِ َذل

َّ ٤َر ُّ َٗ َّاْٙ  كشكره، كاتٍّباعً  أم: فأعرضوا عن طاعًة اهلل  ،[ُٕ -ُٓ]سبأ: ىجسAإِل 
 تتو ككثرتو، فغرقخرب الذم ال يطاؽ لشد  أكامر رسلو، فأرسلنا عليهم الس يل ا٤بدمٍّر ا٤ب

 بساتينهم كدكرىم.
بعد الد عوة للتوحيد قد ر اهلل  ا كفركا باهلل "فلم   : قاؿ ابن عاشور

٥بم عقابنا، بأف قدر أسباب اهنداـ الس دٍّ فاندفع ما فيو من ا٤باء، فكاف ٥بم غرقنا كإتبلفنا 
ؿ نظاـ تساقط األمطار، كانعداـ ا٤باء كقت لؤلنعاـ كاألشجار، ٍب أعقبو جفاؼ باختبل

 .(ّ)ا٢باجة إليو، كىذا جزاء على إعراضهم كشركهم"
ة الٍب ال تتبدؿ كال تتغّب أف  العصياف ٯبلب االنتقاـ، الكوني   فمن سنن اهلل 

اهلل قاؿ  ،أكرب أسباب زكاؿ النعمة: كفراهناكأف  من ضواف، ٞبة كالرٍّ الط اعة ٘بلب الر   كأف  
: َّلََؼِسيسٌَّحمس ََّيَشاِِب َّإِن  ْٛ ْصُت َّ ََّز ْٞ ََّوَٙهِ ْٛ زِيَسٟ ُس

َ
ََّْل ْٛ ْصُت َٗ ََّػ ْٞ ِ ََّٙه ْٛ ََّربُُّس ذ َن

َ
َّدَأ  ىجسِإَوذْ

ََّػِسيًساَّحمس ،[ٕ]إبراىيم: َِّخَعةثًة َََِّدةَظب٠َْة٢َة ََّورُُظ١ِِٚ ََّرب٣َِّة ْمصِ
َ
َّأ ْٞ ََّخ ََّخذَْخ ََّْٓصيٍَح ْٞ ِٜ َّ ْٞ ِ ّح

َ
َوَكأ

                                                             

 (.َٗٔ/ِ( الكشاؼ )ُ)
 (.ِٓٔ/ّتفسّب البيضاكم )انظر:  (ِ)
 (.ُٗٔ /ِِالتحرير كالتنوير )( ّ)
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َُّْٟسصًَّ ب٠َْة٢َةََّيَشاثًة ا8ََّّاَّوََيش  ْمص٢َِةَُّرْْسً
َ
َّأ ْمص٢َِةََّوََكَنَََّعَِٓجُح

َ
َّأ  -ٖ]الطبلؽ: ىجس9ََِشآَْخََّوبَةَل

ْرَشةًََّرابَِيحًَّحمس [،ٗ
َ
َّأ ْٛ َرَش٢ُ

َ
ََِّأ ْٛ َؿ٤ْاَّرَُظ٤َلََّرب٣ِِّ ًَ  [.َُ]ا٢باقة: ىجسَذ

ََّػِسيُسَّاَّْٙحمس : كقاؿ َ َّاَّلل  ةََّجةءَد١ََُِّْإِن  َٜ ًِْسَّ ََّب ْٞ ِٜ َِّ َحَّاَّلل  َٝ ًْ ِ ْلَّٟ َُّحَجّسِ ْٞ َٜ ةِبََّو َٔ  ىجسًِ
 [.ُُِ]البقرة:

َّْٛحمس كقاؿ: ِع٣ِ ُّ جْ
َ
ةَّثِأ َٜ واَّ ُ ّْيِ ََ َُّح ٤ٍََّْٓمََّخِت 

٣َةَّلََعَ َٝ ًَ جْ
َ
ًحَّأ َٝ ًْ ِ اَّٟ ً ّْيِ ََ ُٜ َّ ُٕ َّيَ ْٛ

َ َّل َ َّاَّلل  ن 
َ
َّثِأ َٕ ِ َذل
ٌَّٛ ِٝيٌىََّيِٚي ََّظ َ َّاَّلل  ن 

َ
 [.ّٓ]األنفاؿ:  ىجسَوأ

َِّحمس كقاؿ: َّاَّلل  َخ َٝ ًْ ِ َّٟ ل٤ُا َّثَس  َٞ ِي َّاَّل  َّإََِل َّدََص ْٛ َ ل
َ
ََّّأ َّاْْل٤ََارِ ََّداَر ْٛ ٤َََّْٓم٣ُ ٤ا

ُّٚ َخ
َ
ََّوأ ًصا ّْ Lَُّز

َصاُرَّ َٔ َّيَْؿ٤َْٚج٣ََةََّوبِئَْطَّاْٙ َٛ  [.ِٗ-ِٖ]إبراىيم: ىجسMَج٠٣َ 
كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب 
 اجتناب ما توعد عليو بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، ككتاب: )احملبة

صورىا كأحكامها(، ككتاب: )اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب 
 ضوء الكتاب كالسنة(، فأغُب عن البسط كالتفصيل تفادينا لئلطالة.
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 لنفسو:صور خيانة العبد كىذا رسم توضيحي ل

 
 

: اضظغسػواضجددػصورػخغاظظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الصورة الرابعة: الصورة الثالثة: الصورة الثانية: الصورة األولى:

الجهل بما يجب 
على المكلف 

 معرفتو.

حمل النفس على 
 الكفر أو المعاصي.

اإلعراض عن 
 الهدى.

 

التفريط في تحري 
 الحق.

 الصورة الثامنة: الصورة السابعة: :الصورة السادسة الصورة الخامسة:
 الغفلة.

 
ترؾ أو إىماؿ ما يجب 
على المكلف من 

 الحقوؽ والواجبات.

إلقاء النفس إلى 
-التهلكة )الروح 

 البدف(.

الجوارح  استعماؿ
فيما حـر اهلل 
. 

الصورة الحادية  :العاشرةالصورة  الصورة التاسعة:
 عشرة:

- 

لخيانة في الكسب ا الرضا عن النفس. اتباع الهوى.
غير المشروع وأكل 

 الحراـ.

- 
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 :ػتوطئظ
؛ بعدـ صيانتها عما يضر ُّا ُب ا٤بآؿ ، كذلكخيانة النفسإف من صور ا٣بيانة: 

كعدـ اٚباذ أسباب  ،و عما يلحق الضر بوتكخيانة ا١بسد يكوف كذلك بعدـ صيان
و: اإلٮباؿ ُب معا١بة األمراض، كالتعرض ٤بسبباهتا، كإٮباؿ الوقاية من ذلك من ٫ب

 النظافة كالطهارة، ك٨بالطة أصحاب األكبئة.
من ٫بو: أكل ا٤باؿ ا٢براـ،  ،ما يضر با١بسد من األكل كالشربكمن ذلك: 
 كشرب ا٤بسكرات.

 .-كما سيأٌب–كمن ذلك: االنتحار 
َِّحمس :كقد قاؿ اهلل  َّإ ْٛ يِْسيُس

َ
٤اَّثِأ ُٔ حََِّوَلَّدُْٚ َٗ  [.ُٓٗ]البقرة: ىجسََلَّاْل ٣ُْٚ

 .(ُ)((ًل يُورَِدفَّ ُمْمِرٌض على ُمِصحٍّ كُب ا٢بديث: ))
 .(ِ)((َسدْجُذوـِ كما َتِفرُّ من األَ الم َوِفرَّ من))
، فأرسل ك  عن عمرك بن الشريد، عن أبيو، قاؿ: كاف ُب كفد ثقيف رجل ٦بذـك

 .(ّ)((إنا قد بايعناؾ فارجع)) إليو النيب 
عن   امر بن سعد، أخربه أف رجبل سأؿ سعد بن أيب كقاصعكعن 

 :أنا أخربؾ عنو، قاؿ رسوؿ اهلل  : الطاعوف، فقاؿ أسامة بن زيد
ىو عذاب أو رِْجٌز أرسلو اهلل على طائفة من بني إسرائيل، أو ناس كانوا قبلكم، ))

منها  فإذا سمعتم بو بأرض، فال تدخلوىا عليو، وإذا دخلها عليكم، فال تخرجوا
 .(ْ)((افرارً 

                                                             

 [.ُِِِ[، مسلم ]ُٕٕٓصحيح البخارم ] (ُ)
 [.َٕٕٓصحيح البخارم ]( ِ)
 [.ُِِّصحيح مسلم ] (ّ)
 [، كاللفظ لو.ُِِٖ[، كأخرجو مسلم ]ّّْٕصحيح البخارم ] (ْ)
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خرج إٔب الشأـ،  أف عمر بن ا٣بطاب :  عن عبد اهلل بن عباسك 
،  عبيدة بن ا١براح كأصحابو حٌب إذا كاف ًبسىرٍغى لقيو أمراء األجناد، أبو

:  فقاؿ عمر : فأخربكه أف الوباء قد كقع بأرض الشأـ. قاؿ ابن عباس
، كأخربىم أف الوباء قد كقع بالشأـ، ادع ٕب ا٤بهاجرين األكلْب، فدعاىم فاستشارىم

فاختلفوا، فقاؿ بعضهم: قد خرجت ألمر، كال نرل أف ترجع عنو، كقاؿ بعضهم: معك 
كال نرل أف تػيٍقًدمىهيٍم على ىذا الوباء،  بىًقي ةي الناس كأصحاب رسوؿ اهلل 

يل فقاؿ: ارتفعوا عِب، ٍب قاؿ: ادعوا ٕب األنصار، فدعوهتم فاستشارىم، فسلكوا سب
ا٤بهاجرين، كاختلفوا كاختبلفهم، فقاؿ: ارتفعوا عِب، ٍب قاؿ: ادع ٕب من كاف ىا ىنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهتم، فلم ٱبتلف منهم عليو رجبلف، فقالوا: 

ُب الناس: إ٘ب    نرل أف ترجع بالناس كال تقدمهم على ىذا الوباء، فنادل عمر
ا من قدر اهلل؟ أفرارن  : عبيدة بن ا١براح وا عليو. قاؿ أبوميصىبٍّحه على ظىٍهرو فأصبح

لو غّبؾ قا٥با يا أبا عبيدة؟ نعم نىًفر  من قدر اهلل إٔب قدر اهلل،  : فقاؿ عمر
ا لو عيٍدكىتىاف، إحداٮبا خصبة، كاألخرل جىٍدبىة، أرأيت لو كاف لك إبل ىبطت كادين 

عيت ا١بدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قاؿ: أليس إف رعيت ا٣بصبة رعيتها بقدر اهلل، كإف ر 
فقاؿ: إف عندم ُب ىذا  -ككاف ميتػىغىيٍّبنا ُب بعض حاجتو  -فجاء عبد الرٞبن بن عوؼ 

إذا سمعتم بو بأرض فال تقدموا عليو، ))يقوؿ:  ا، ٠بعت رسوؿ اهلل علمن 
ٍب   قاؿ: فحمد اهلل عمر ((ا منووإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارً 

 .(ُ)ؼانصر 
٤بصاحبة السقيم من جهة أف  ؛قد يسقم اإلنساف" :قاؿ ابن ا١بوزم 

 .(ِ)"كقد يبطلها ،قد يعمل األسباب ا ُب ا٤برض، كاهلل الرائحة كانت سببن 
 

                                                             

 [.ُِِٗ[، مسلم ]ِٕٗٓالبخارم ]صحيح ( ُ)
 (.ِْٕ/ِ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ِ)



 

106 
 

فهو من باب  [،َٖ]الشعراء: ىجسِإَوَذاََّمصِْفُخََّذ٤َ٣َُّيَْؼِّْيَِّحمس :أما قوؿ إبراىيم 
كما . اتأدبن   كالشفاء إٔب اهلل ،سوأسند ا٤برض إٔب نفحيث  ،األدب مع اهلل 

ِخيَج٣َةحمس :قاؿ ا٣بضر 
َ
َّأ ْن
َ
َرْدُتَّأ

َ
ََةَّحمسكقاؿ:  [ٕٗ]الكهف: ىجسَِأ ْنََّحجُْٚ

َ
َّأ َٕ ََّربُّ َراَد

َ
َِأ

ة َٝ ٢ُ ُػس 
َ
 . [ِٖ]الكهف: ىجسأ

ا من كثّبن   ألف   (؛أمرضِب) :دكف ىجسَمصِْفُخَّحمس :كإ٭با قاؿ" :قاؿ الز٨بشرم 
كمن ٍب قالت  .ساف ُب مطاعمو كمشاربوأسباب ا٤برض ٰبدث بتفريط من اإلن

ذلك ألف أكثر ؛ (ُ)"ا٢بكماء: لو قيل ألكثر ا٤بوتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم
إال أهنا ٙبدث من التفريط ُب  ، أسباب ا٤برض كإف كانت ُب ا٢بقيقة من اهلل

 كا٤بخالطة. كعدـ الوقاية من ا٢بر كالربد ،األكل كالشرب
 :كقاؿ ابن الركمي

 حىابً ػػػػػػػن الصٍّ ػػػتىٍكًثرىف  مػفبل تىسٍ          عىديك ؾى من صديقك مستفاده         
اءى أكػػػػػػإف  الػػػف          .(ِ)الش رىابً  يكوف من الط عاـ أك        راهػػػػػػا تػػػػػم ثرى ػػػػػػػػد 

 هللفيتعاطى العبد أسباب ا٤برض حٌب ٲبرض، فيعاقبو ا": قاؿ ابن القيم 
 بزيادة ا٤برض، إليثاره أسبابو كتعاطيو ٥با"(ّ). 

 يفتك الذم قد كالوباء تفشي ا٤برض من العآب فيو ٱبشى الذم الوقت كُب
 بدينهم ضررنا كأعظم ،فتكنا أشد ىي بأمراض ٛبتلئ بأبداهنم، فإف قلوب كثّب منهم

 كالغش، كالبخل، كسوء كا٣بيانة،  كالكرب، كالغركر،  ا٢بسد،   :من ٫بو كآخرهتم،  كدنياىم
وإف في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلو،  ا٣بلق..إٔب غّب ذلك. ))

                                                             

 (.ِْٕ/ٓ(، غرائب القرآف )ُِٓ/ُْمفاتيح الغيب ) كانظر: (،ُّٗ/ّالكشاؼ ) (ُ)
 (.ُْٗ/ُديواف ابن الركمي )( ِ)
 (.ٗٗ)ص: شفاء العليل (ّ)
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أبداننا  كقاية على ٫برص فكما ، (ُ)((وإذا فسدت فسد الجسد كلو، أًل وىي القلب
 لقلوبنا. كقاية أشد فلنكن 

 ،كسائر ا١بوارح ،كالرجلْب اليدينخيانة السمع، كالبصر، ك  :الجسد ومن خيانة
على العباد، من ٫بو: النظر إٔب احملرمات،  فيما حر ـ اهلل  اكذلك باستعما٥ب

كا٤بشي إٔب أماكن  كاإليذاء كإ٢باؽ الضرر باآلخرين، كالتجسس، كالبطش كالظلم،
 إٔب غّب ذلك..الفجور بقصد ا٤بعصية، كمن ذلك: عدـ سَب العورة على كفق الشرع..

ََّواْْلََّحمس :قاؿ اهلل  َى ْٝ َّالع  ََّمْعب٤ًُلَّإِن  ََّخ١ُْ٠ َََّكَن َٕ وَٙهِ
ُ
َّأ َُُّكُّ َؤاَد ُّ ََّواْٙ  ىجسََصَ

 [.ّٔ]اإلسراء:
 فمن أكرد نفسو ا٤بهالك فقد خاهنا، كٓب يصنها.

 كٞبلها على الكفر أك : ا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو،من خيانة النفسو 
ٟ َّحمس : ا٤بعاصي، كال سيما معاصي ا٣بلوات. قاؿ اهلل 

َ
َّأ ُ َّاَّلل  َٛ َََّتْذَة٤َُٟنََّيِٚ ْٛ ٠ُْذ ُٖ َّ ْٛ ُس

َّْٛ َعُس ُّ جْ
َ
َّحمس :كقاؿ  [،ُٕٖ]البقرة: ىجسأ َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ َع٣ُ ُّ جْ

َ
ََُّيْذَة٤َُٟنَّأ َٞ ِي َّاَّل  ِٞ َوَلََُّتَةدِْلََّي

ة ًٝ ثِي
َ
َّأ اًٟة ََّر٤  َََّكَن ْٞ َٜ َّ َُُّيِتُّ  : قولو " :قاؿ الز٨بشرم . [َُٕ]النساء: ىجسَل

َّْٛحمس" َع٣ُ ُّ جْ
َ
َّأ َّْٛحمس :ا با٤بعصية، كقولو : ٱبونوهنىجسَُيَْذة٤َُٟن ٠ُْذ ُٖ َّ ْٛ ٟ ُس

َ
َّأ ُ َّاَّلل  َٛ َيِٚ

َّْٛ َعُس ُّ جْ
َ
َّأ جيعلت معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم، كما  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسََتَْذة٤َُٟن

 . (ِ)"جعلت ظلمنا ٥با؛ ألف  الضرر راجع إليهم
: عدـ اإلخبلص ُب العمل كالعبادة، كاإلعراض عن ا٥بدل، ومن خيانة النفس

ُب ا٣بلق، كعن الغاية من الوجود، كعن ا٤بآؿ كالعاقبة،  غفلة عن آيات اهلل كال
الرضا عن النفس، كعدـ االرتقاء ُّا ك كالتفريط ُب ٙبرم ا٢بق، كاتباع ا٥بول كالشهوات، 

 ُب مدارج الكماؿ.
 من خيانة العبد للنفس كا١بسد. كىاؾ تفصيل لصورو 

                                                             

 [.ُٗٗٓ[، مسلم ]ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
 (.ِٔٓ/ُالكشاؼ )( ِ)
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 :ػططرستهػاضطصضفػرضىػغجبػبطاػاضجؼلػ:ػاألوضىػاضصورة
 معرفتو. ا٤بكلف على ٯبب ٗبا ا١بهل إف من صور خيانة العبد نفسو:

ا١بهل ُب اللغة: خبلؼ العلم. كا١بهالة لغة: من جهلت الشيء خبلؼ علمتو: ك 
كمثلها: ا١بهل، كا١بهالة أف تفعل فعبلن بغّب العلم. كجه لتيو: نسبتيو إٔب ا١بهل، 

، ك  ، قاؿأجهلٍ كاستجهىٍلتيو: كجدتيو جىاًىبلن : كأما االستجهاؿ ٗبعُب: تيو: جعلتيو جىاًىبلن
 .(ُ)ا٢بمل على ا١بهل

ك)الت ٍجًهيل(: النٍٍّسبة إٔب ا١بهل. ك)اٍلمىٍجهىلىة( بوزف اٍلمىٍرحىلىة: األمري ال ذم ٰبمل 
 .على ا١بهل

 "ا١بهل على ثبلثة أضرب:  :يقوؿ الراغب 
 : خلو النفس من العلم.األوؿ
 ء ٖببلؼ ما ىو عليو.: اعتقاد الشيالثاني
: فعل الشيء ٖببلؼ ما حقو أف يفعل سواء اعتقد فيو اعتقادنا صحيحنا الثالث

ا، كعلى ذلك قولو  ا، كمن يَبؾ الصبلة متعمدن ٢َُُّضًواَّحمس :أك فاسدن َتذ ِزُشَٟة
َ
َّأ َٓةل٤ُا

َّاْْلَة٢ِِْٚيََّ َٞ ِٜ َّ ُز٤َن
َ
َّأ ْن
َ
َّأ ِ َّثِةَّلل  ُي٤ذُ

َ
َّأ ، كقاؿ فجعل فعل ا٥ب [.ٕٔ]البقرة: ىجسَٓةَل زك جهبلن
: ةَِِّب٣ََةَٙحٍَّحمس ًٜ ْنَّدُِؿيُج٤ا٤ََّْٓ

َ
٤٠ُاَّأ  [.ٔ]ا٢بجرات: ىجسَذَذبَي 

كا١باىل تارة يذكر على سبيل الذـ، كىو األكثر، كتارة ال على سبيل الذـ، ٫بو: 
َّحمس ُِ ُّّ ًَ َّاْل  َٞ ِٜ َّ ٠ِيَةَء ٍْ

َ
َّأ ُ٘ َّاْْلَة٢ِ ُٛ أم: من ال يعرؼ حا٥بم، كليس  [،ِّٕ]البقرة: ىجسَُيَْعج٣ُُ

"ا٤ب  .(ِ)راد ا٤بت صف با١بهل ا٤بذمـو
"ا١بهل: اعتقاد الشيء على خبلؼ ما ىو عليو، : كقاؿ ا١برجا٘ب 

، كىو ليس بشيء، كا١بواب عنو: إنو شيء  كاعَبضوا عليو بأف ا١بهل قد يكوف با٤بعدـك
 ُب الذىن.

                                                             

 (.ّٖ/ٔهتذيب اللغة ) (ُ)
 (.َْْ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )َِٗ)ص: ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )جهل(( ِ)
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 ٍب ذكر تعريف كل من ا١بهل البسيط، كا١بهل ا٤بركب، فقاؿ:
 لعلم عما من شأنو أف يكوف عا٤با.ا١بهل البسيط: ىو عدـ ا

 .(ُ)ا١بهل ا٤بركب: ىو عبارة عن اعتقاد جاـز غّب مطابق للواقع"
يعلم أنو كالفرؽ بْب ا١بهل البسيط كا١بهل ا٤بركب أف  صاحب ا١بهل البسيط 

أنو عآب، ٖببلؼ صاحب ا١بهل ا٤بركب فإنو مع جهلو يظن أنو عآب، جاىل، كال يزعم 
 : ا١بهل بالشيء، كا١بهل بأنو جاىل بو. فجهلو مركب من جهلْب

"كا١بهل البسيط يزكؿ بسرعة كسهولة بالتعليم كالتعريف. كأما ا١بهل ا٤بركب فبل 
 .(ِ)يزكؿ إال بصعوبة كمهلة، بل ا٤بشهور أف ا١بهل ا٤بركب ال يقبل العبلج"

"كا١بهل البسيط أصحابو كاألنعاـ؛ لفقدىم ما بو : كقاؿ العضد اإلٔبي 
إلنساف عنها، بل ىم أضل؛ لتوجهها ٫بو كماالهتا، كيعاِب ٗببلزمة العلماء؛ ٲبتاز ا

ليظهر لو نقصو عند ٧باكراهتم. كا١بهل ا٤بركب إف قىًبلى العبلج فبمبلزمة الرياضات؛ 
 .(ّ)ليطعم لذة اليقْب، ٍب التنبيو على ميقىدٍّمةو ميقىدٍّمةو بالتدريج"

ركب الذم ىو أشد خطرنا من ا١بهل كقد قيل: فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤ب
 .(ْ)البسيط، كالببلىة أدٗب إٔب ا٣ببلص من فطانة بَباء

"ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أرباب االعتقادات الباطلة. : قاؿ ابن القيم 
 .(ٓ)كا١بهل البسيط يطلب صاحبو العلم، أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل يطلبو"

                                                             

 (.ِٗٓ( التعريفات )ص:ُ)
 (.ِٖٖ/ُجامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف ) (ِ)
 (.ُّّ( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ّ)
(، كانظر: جواىر القرآف، أليب حامد الغزإب ُّٔ -ُِٔ/ُاإلٯبي ) ا٤بواقف، لعضد الدين( انظر: ْ)

 (.ُٔ)ص:
 .(َِٗ/ْظر: بدائع الفوائد )( انٓ)
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عدـ العلم عما من شأنو أف "ا١بهل: يقاؿ للبسيط، كىو  :كقاؿ الكفوم 
يكوف عا٤با، كيقاؿ أيضنا للمركب، كىو عبارة عن اعتقاد جاـز غّب مطابق، ٠بي بو؛ 

 ألنو يعتقد الشيء على خبلؼ ما ىو عليو، فهذا جهل آخر قد تركبا معنا.
كيقرب من البسيط: السهو، كسببو: عدـ استثبات التصور، فيثبت مرة كيزكؿ 

آخر، فيشتبو أحدٮبا باآلخر اشتباىا غّب مستقر، حٌب إذا أخرل، كيثبت بدلو تصور 
 نبو بأدٗب تنبو عاد إٔب التصور األكؿ.

 كيقرب من ا١بهل أيضنا: الغفلة، كيفهم منها عدـ التصور مع كجود ما يقتضيو.
 كذلك يقرب منو الذىوؿ، كسببو: عدـ استثبات التصور حّبة كدىشنا.

لغي يقاؿ اعتبارنا باألفعاؿ؛ ك٥بذا قيل: زكاؿ كا١بهل يقاؿ اعتبارنا باالعتقاد، كا
 ا١بهل بالعلم، كزكاؿ الغي بالرشد، كيقاؿ ٤بن أصاب: رشد؛ ك٤بن أخطأ: غول.

 والجهل أنواع:
كأحكامو، ككذا   باطل ال يصلح عذرنا، كىو جهل الكافر بصفات اهلل

هات جهل الباغي، كجهل من خالف ُب اجتهاده الكتاب كالسنة، كالفتول ببيع أم
األكالد، ٖببلؼ ا١بهل ُب موضع االجتهاد فإنو يصلح عذرنا، كىو الصحيح، ككذا 

 ا١بهل ُب موضع الشبهة.
كأما جهل ذكم ا٥بول باألحكاـ ا٤بتعلقة باآلخرة، كعذاب القرب كالرؤية كالشفاعة 
ألىل الكبائر، كعفو ما دكف الكفر، كعدـ خلود الفساؽ ُب النار، فلم يكن ىذا 

؛ لكونو ٨بالفنا للدليل الواضح ُب الكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ، لكنو ٤با نشأ من ا١بهل عذرنا
 التأكيل لؤلدلة كاف دكف جهل الكافر.

كجهل مسلم ُب دار ا٢برب ٓب يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكوف عذرنا حٌب لو 
د مكث ٜبة مدة كٓب ييصىلٍّ كٓب يىصيم كٓب يعلم أهنما كاجباف عليو، ال ٯبب القضاء بع

العلم بالوجوب، خبلفنا لزفر؛ ألف ا٣بطاب النازؿ خفي ُب حقٍّو، فيصّب ا١بهل بو عذرنا؛ 
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. كيلحق ُّذا ا١بهل: مسائل (ُ)ألنو غّب مقصر، كإ٭با جاء ا١بهل من قبل خفاء الدليل"
 .(ِ)ُب الفقو تذكر ُب مظاهنا

كإعذار ا١باىل من باب التخفيف، ال من حيث جهلو. ك٥بذا قاؿ الشافعي 
:  لو عيًذرى ا١بٍىاًىل، ألجل جهلو لكاف ا١بهلي خّبنا من العلم؛ إذ كاف ٰبىيط  عن

العبد أعباء الت كليف، كييرًيح قػىٍلبىوي من ضيريكب التػ ٍعًنيف، فبل حيج ة للعبد ُب جهلو 
َِّحمس:[ با٢بيٍكًم بعد الت ٍبًليغ كالت ٍمًكْب، ]قاؿ  َّاَّلل  َّيَُس٤َنَّل٠ِٚ ةِسَّلََعَ ًَْسََِِّّلًَل  ٌحَّبَ ُخج 

َِّ٘  . (ّ)[ُٓٔ]النساء: ىجسالصُُّظ
كيستفاد ٩با قرره الفقهاء ُب باب ا١بهل أنو ال تقبل دعول ا١بهل، كاالعتذار بو 

 ُب األمور ا٤بشتهرة بْب الناس، ٖببلؼ ما ال يعرفو إال ا٣بواص. 
كالعذر با١بهل كما ىو معلـو لو حاالت، فهو ٱبتلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة 

ألشخاص كا٤بسائل، كاألشخاص ٱبتلفوف فمنهم من قامت عليو ا٢بجة، كمنهم من كا
حديث عهد بإسبلـ أك نشأ ببادية بعيدة، ككذلك ا١بهل  -مثبلن –ٓب تقم عليو باعتباره 

 ٱبتلف إف كاف جهبلن ٗبا ىو معلـو من الدين بالضركرة أك ما دكف ذلك..
ؾ فيو غالب الناس. ٓب "كل من جهل ٙبرٙب شيء ٩با يشَب  :قاؿ السيوطي 

يقبل، إال أف يكوف قريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة ٱبفى فيها مثل ذلك.  
"..  .(ْ)كتحرٙب الزٗب، كالقتل، كالسرقة، كا٣بمر، كالكبلـ ُب الصبلة، كاألكل ُب الصـو

                                                             

(، ا٤بواقف، لعضد الدين اإلٯبي ُِٔ(، كانظر: األشباه كالنظائر، البن ٪بيم )ص:َّٓ)ص:( الكليات ُ)
(ِ/ٔٓ.)   

(، ُِٔية. انظر: األشباه كالنظائر، البن ٪بيم )ص:( كالتقسيم اآلنف الذكر ىو تقسيم األصوليْب من ا٢بنفِ)
(، التقرير كالتحبّب ُُِ/ْ(، تيسّب التحرير )َُّ/ّغمز عيوف البصائر ُب شرح األشباه كالنظائر )

 (.ِٔٓ/ُ(، كانظر: الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب )ّْ -ُْ/ُ)
 (.ُٕ/ِ( ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية، للزركشي )ّ)
 (. ُٓ/ِ(، كانظر: ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية )ََِ( األشباه كالنظائر، للسيوطي )ص:ْ)
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كا١باىل ُب ا٢بكم غّبي العآب ٗبا كلف بو إذا ٓب  :كقاؿ عبلء الدين البعلي 
 .(ُ)كٓب يفرط ُب تعلم ا٢بكم يعذر، أما إذا قصر أك فرط فبل يعذر" يقصر

"ا١بهل نوعاف: جهل يعذر فيو  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
اإلنساف، كجهل ال يعذر فيو. فما كاف ناشئنا عن تفريط كإٮباؿ مع قياـ ا٤بقتضي 

ما كاف ناشئنا عن خبلؼ للتعلم؛ فإنو ال يعذر فيو، سواء ُب الكفر أك ُب ا٤بعاصي. ك 
أنو ٓب يهمل كٓب يفرط كٓب يقم ا٤بقتضي للتعلم بأف كاف ٓب يطرأ على بالو أف  :ذلك، أم

 .(ِ)ىذا الشيء حراـ؛ فإنو يعذر فيو"
 :كا١بهل قد يكوف جهل علم، كقد يكوف جهل عمل. قاؿ ابن القيم 

. ككبلٮبا لو ظلمة ككحشة ُب  "كا١بهل نوعاف: جهل علم كمعرفة. كجهل عىمىلو كىغىيٍّ
هي يوجب ظلمة كيوقع كحشة. كقد ٠بى  القلب، ككما أف العلم يوجب نورنا كىأيٍنسنا فىًضد 

نورنا كىدل كحياة. ك٠بى ضده:  العلم الذم بعث بو رسولو  اهلل 
. قاؿ اهلل  ََّٝحمس :ظلمة كموتنا كضبلالن ُٚ َّاٙوُّ َٞ ِٜ َّ ْٛ َُُّيْصُِج٣ُ ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ََّوِِلُّ ُ ةِتَّإََِلَّاَّلل 

ةتَِّ َٝ ُٚ َّاٙوُّ َّإََِل َّاَل٤ُّرِ َٞ ِٜ َّ ْٛ َُُّيْصُِج٤ج٣َُ ٤ُت
ٍُ ة َّاٙم  ُٛ ْوِِلَةؤ٢ُُ

َ
َّأ ُصوا َّ ََّز َٞ ِي ََّواَّل   ىجساَل٤ُّرِ

ِِْٝشَّث١َِِِِّفَّاَل ةِسَّحمس :كقاؿ  [،ِٕٓ]البقرة: ٤ًَُّٟراََّح ٠َْٚةََِّلُ ًَ ْخيَي٠َْةهَُّوََج
َ
يًْذةََِّأ َٜ َََّكَنَّ ْٞ َٜ َو

َ
أ

َُّٚ َس١َُُِِّٚفَّاٙوُّ َٜ َّ ْٞ َٝ ةِتََّٙيَْطََِّبَةرٍِج٣َْ٠َِّٜةَٖ َّْٛحمس :كقاؿ  [،ُِِ]األنعاـ: ىجسَٝ َْٓسََّجةَءُز
جٌِْيَّ ُٜ ٤ٌَُِّٟرََّوكَِذةٌبَّ َّاَّلل  َٞ ِٜ?ََّّ َٞ ِٜ َّ ْٛ ًَلِمََّويُْزصُِج٣ُ َّالع  َ٘ َّات جََىَّرِْف٤َا١ََُُّٟظجُ ِٞ َٜ َّ ُ َح٣ِْسيَّث١َِِّاَّلل 

َّ َّإََِل ْٛ ََّوي٣َِْسي٣ِ َّبِإِذ١ِِْٟ َّاَل٤ُّرِ َّإََِل ةِت َٝ
ُٚ َّاٙوُّ َُّمْعذَِٔيٍم اٍط كقاؿ  [،ُٔ-ُٓ]ا٤بائدة: ىجس@ِِصَ
: جِي٠ًةحمس ُٜ َّ ٤ًَُّٟرا ْٛ َّإَِِلُْس َْٟضَْلَة

َ
ََّوأ ْٛ ََّربُِّس ْٞ ِٜ َّ َّثُص٢َْةٌن ْٛ ََّجةءَُز ََّْٓس َّاَل ةُس ٣َة حُّ

َ
َّأ  ىجسيَة

ِيحمس :كقاؿ  [،ُْٕ]النساء: َّاَّل  َّاَل٤َُّر ٤ا ًُ َج ََّوات  وهُ ََّوَََٟصُ ُروهُ َّوََيض  َّث١ِِ ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي ْٟضَِلَََِّّةَّل 
ُ
أ

ُِٚد٤نََّ ّْ ُٝ ْ َّال ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ ١ُ ًَ َُّروًخةَّحمس :كقاؿ  [،ُٕٓ]األعراؼ: ىجسَٜ َٕ َّإَِِلْ وَْخي٠َْة

َ
َّأ َٕ ِ َوَكَشل

َّنََؼةُءَّ ْٞ َٜ ٠َْٚةه٤ًَُُّٟراََّج٣ِْسيَّث١َِِّ ًَ ََّج ْٞ ةُنََّوَِٙس َٝ ي ةَّاَِْٙٗذةُبََّوَلَّاْْلِ َٜ ٠َْخَّدَْسرِيَّ
ُٖ ةَّ َٜ ْمصَِٟةَّ

َ
َّأ ْٞ ِٜ

                                                             

 (.ٕٖالقواعد كالفوائد األصولية )ص: (ُ)
 (.ُْٕ -ُّٕ/ ُالقوؿ ا٤بفيد على كتاب التوحيد ) (ِ)
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َّيَِجةدَِٟة ْٞ فجعلو ركحنا ٤با ٰبصل بو من حياة القلوب كاألركاح، كنورنا ٤با  [.ِٓ:]الشورل ىجسِٜ
 .(ُ)ٰبصل بو من ا٥بدل كالرشاد"

كقاؿ ُب موضع آخر: "ا١بهل نوعاف: عدـ العلم با٢بقٍّ الن افع، كعدـ العمل 
: ٗبوجبو كمقتضاه، فكبلٮبا جهل لغةن كعرفنا كشرعنا كحقيقة، قاؿ موسى 

نَّْحمس
َ
َّأ ِ َّثِةَّلل  ُي٤ُذ

َ
َّاْْلَة٢ِِْٚيَََّّأ َٞ ِٜ َّ ُز٤َن

َ
٢َُُّضًواحمس٤با قاؿ لو قومو:  [ٕٔ]البقرة: ىجسأ َتذ ِزُشَٟة

َ
 ىجسأ

َّحمس :أم: من ا٤بستهزئْب، كقاؿ يوسف الصديق  [،ٕٔ]البقرة: ََّخِّنِ َّدََْصِْف ِإَول 
َّاْْلَة٢ِِْٚيََّ َٞ ِٜ َّ ْٞ ُز

َ
ََّوأ  ٞ ْؾُتَّإَِِل٣ِْ

َ
َّأ  ٞ يَْس٢ُ أم: من مرتكيب ما حرمت  [،ّّ]يوسف: ىجسَٖ

َِِّب٣ََةَٙحٍَّحمس :ليهم، كقاؿ ع ٤َء َّالعُّ ٤َُٚن َٝ ًْ ََّح َٞ ِي َّلَِّل  ِ َّاَّلل  َّلََعَ َّاْل ٤ْبَُح ة َٝ  [.ُٕالنساء:] ىجسإِج 
 أف كل ما عصي اهلل  أٝبع أصحاب رسوؿ اهلل  :قاؿ قتادة 

فهو  أف كل من عصى اهلل  بو فهو جهالة، كقاؿ غّبه: أٝبع الصحابة 
؛ إما ألنو ٓب ينتفع بو، فنزؿ منزلة ا١بهل، كإما  جاىل. ك٠بي عدـ مراعاة العلم: جهبلن
 .(ِ)١بهلو بسوء ما ٘بِب عواقب فعلو"

تشتمل، كاألرض كما  الن اس بالن ظر كالت فكر ُب الس موات كما كقد أمر اهلل 
ْرِضَّحمس : تشتمل. فقاؿ

َ
ََّواْْل ٤َاِت َٝ َّالع  َِِّف ةَذا َٜ َّ َّاجُْوُصوا ِ٘

، يعِب: تفكركا؛ فإف ىجسُٓ
قاؿ ابن السمعا٘ب: "ا٢بق عند التفكر يهدم أصحاب العقوؿ السليمة إٔب ا٢بق. ىذا 

اهلل كاحد، كالناس بطلبو مكلفوف إصابتو، فإذا اجتهدكا كأصابوا ٞبدكا كأجركا. كإف 
أخطأكا عذركا كٓب يأٜبوا. إال أف يقصركا ُب أسباب الطلب. كىذا ىو مذىب الشافعي 

 قوؿ: إنو مأجور ُب الطلب إذا ٓب يقصر كإف كىو ا٢بق، كما سواه باطل. ٍب ي
ُب  أخطأ ا٢بق، كمعذكر على خطئو كعدـ إصابتو للحق. كقد يوجد للشافعي 

بعض كبلمو كمناظراتو مع خصومو أف اَّتهد إذا اجتهد فقد أصاب. كتأكيلو أنو 

                                                             

 (.ُٓٓ -ُْٓ/ ّمدارج السالكْب ) (ُ)
 (.ْٕٔ/ ُ( ا٤بصدر السابق )ِ)
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أصاب عن نفسو بأنو بلغ عند نفسو مبلغ الصواب، كإف ٓب يكن أصاب عْب 
 .(ُ)ا٢بق"

األلفاظ ذات الصلة با١بهل: )ا١باىلية( كىي ا٢باؿ الٍب كانت عليها العرب  كمن
كشرائع الدٍّين، كمن ا٤بفاخرة  كرسولو  قبل اإلسبلـ من ا١بهل باهلل 

إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك باألنساب كالكرب كالتجرب ك٫بو ذلك، كمنو ما كرد ُب ا٢بديث: ))
قهم، كينبغي للمسلم أف ال يكوف فيو شيء ، أم: فيك خلق من أخبل(ِ)..((َجاِىِليَّة

 من أخبلقهم.
 كما -كمن األلفاظ ذات الصلة: )ا١بهالة( كىي أف تفعل فعبل بغّب العلم 

. "كأما ُب االصطبلح: فإف استعماؿ الفقهاء ٥بذين اللفظْب يشعر بالتفريق -تقدـ
ا بو ُب اعتقاده ُب حالة ما إذا كاف اإلنساف موصوفن  -غالبنا-بينهما، فيستعملوف ا١بهل 

 أك قولو أك فعلو.
أما إذا كاف ا١بهل متعلقنا ٖبارج عن اإلنساف كمبيع كمشَبل كإجارة كإعارة 
كغّبىا، ككذا أركاهنا كشركطها، فإهنم ُب ىذه ا٢بالة غلبوا جانب ا٣بارج، كىو الشيء 

 .(ّ)اَّهوؿ، فوصفوه با١بهالة، كإف كاف اإلنساف متصفنا با١بهالة أيضنا"
بل ا١بهل: العلم فإنو: إدراؾ الشيء إدراكنا جازمنا مطابقنا، فعدـ اإلدراؾ: كيقا

جهل، كاإلدراؾ على كجو ال جـز فيو: شك، كاإلدراؾ على كجو جاـز غّب مطابق: 
 .-كما تقدـ–جهل مركب 

 كيتبْب ٩با تقد ـ:
 أف من ا٤بعُب االصطبلحي ما يوافق ا٤بعُب اللغوم. - ُ
 ُب الغالب على سبيل الذ ـ. أف ا١بهل إ٭با يذكر - ِ

                                                             

 (.ِّٗ/ٖ(، كانظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )َُّ/ِاألصوؿ )قواطع األدلة ُب  (ُ)
 [.ُُٔٔ[، مسلم ]ََٓٔ، َّ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ُٕٗ/ُٔ( انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، مادة: )جهل( )ّ)
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 أف ا١بهل يكوف بسيطنا كيكوف مركبنا. - ّ
 أف ا١بهل البسيط يزكؿ بسرعة كسهولة، كيعاِب بالتعليم كالتعريف. - ْ
 أف ا١بهل ا٤بركب يعسر عبلجو، كىو أشد خطرنا من البسيط. - ٓ
 أف فساد الن ظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب. - ٔ
 لح عذرنا، كمنو ما قد يصلح.أف من ا١بهل ما ال يص - ٕ
 أف ا١بهل قد يكوف جهل علم، كقد يكوف جهل عمل. - ٖ
ال يػيٍعذىر جاىله ميقىصٍّره كمفرٍّطه ُب ٙبرٍّم ا٢بق كمعرفة ا٢بقوؽ كالواجبات مع  - ٗ

 إمكاف ذلك.
الن اس مكل فوف بطلب ا٥بداية، كالت حرر من ا١بهل الذم ال يعذر صاحبيو  - َُ

 بو.
 نبغي للمسلمو أف ال يكوف فيو شيءه من أخبلؽ ا١باىلية.ال ي - ُُ

 كقد فصلت القوؿ ُب بياف خطورة ا١بهل ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.
 

 اضططاصي:ػأوػاضصغرػرضىػاضظغسػحطلػ:ػاضثاظغظػاضصورة
ٞبل النفس على ما فيو صبلحها ك  ،ف من سلوؾ طريق ا٥بدايةمكل   لكلٍّ  ال بد  

ا٤بضي ُّا ا٥بول، ك كالشيطاف ك  النفس ك٨بالفة ،بسلوؾ طريق االستقامة ككذل ،كسعادهتا
؛ لكي تظفر ُب الطاعة كالصرب كالتقولعلى  هاتركيضك  ، خالقهاي رضً إٔب ما يي 

 الدنيا بالتوفيق كا٢بياة الطيبة، كباآلخرة با٤بغفرة كالنعيم. 
بيك، نفسك الٍب بْب جن :اعلم أف أعدل عدكؾ" :قاؿ اإلماـ الغزإب 
 ،كتقوٲبها ،فرارة من ا٣بّب، كأمرت بتزكيتها ،ميالة إٔب الشر ،كقد خلقت أمارة بالسوء
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كفطامها  ،كمنعها عن شهوهتا ، كقودىا بسبلسل القهر إٔب عبادة رُّا كخالقها
 .(ُ)"عن لذاهتا، فإف أٮبلتها ٝبحت كشردت كٓب تظفر ُّا بعد ذلك

كىي صفة  ،ؾ شهوتكفإذف إذا تأملت علمت أف أعدل عدك كقاؿ: "
 .(ِ)"نفسك

 
 :ػاضؼدىػرنػاإلرراضػ:ػاضثاضثظػاضصورة

:  أوًًل: صور اإلعراض المذمـو
كمن ظلم النفس كخيانتها كاإلجحاؼ ُّا: أف يػيٍعًرضى العبدي عن اآليات الٍب 

  .تبصره ٕبقيقة ا٣بلق كا٢بكمة من الوجود ُب الدنيا
 متعددة، منها: لو صور ا٤بذمـو إلعراضكاإلعراض ا٤بذمـو لو، كا

ػ اإلعراض عن الط اعات ككفراف النعم:  - ُ
 . كعن كبلمو، كعما بل غتو الر سل ،اإلعراض عن اهلل  - ِ
 .كعن العلم كالتبصر ا٤بواعظ٠باع اإلعراض عن  - ّ
 .ا٢بساب ُب اآلخرةعن ك  عاقبةالعن اإلعراض  - ْ
  .اإلعراضي عن ًذٍكر اهلل  - ٓ 

 .الكوني ة اهلل  آياتً ن ظر ُب الاإلعراضي عن  - ٔ
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
 : المذمـو إجماؿ مضارّْ اإلعراضثانًيا: 

 نقص اإلٲباف. على دليل – ُ

                                                             

 (.ُْٔ/ْإحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ٕٓ/ْا٤بصدر السابق ) (2)
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 يوصل إٔب الن ار.أف  – ِ
 كعن الن اس. ،عن اهلل  عد العبدى بٍ أنو يػي  – ّ
 كالتيو.  ُب الضبلؿ وقع العبدى أنو يي  – ْ
كسبب للجهل بسبل  ،سببه للجهل بو  اإلعراض عن اهلل إف  – ٓ

 الن جاة، كمقوٍّمات الس عادة.
كعن آياتو، كعن التذكر كالتدبر  اإلعراض سببه للغفلة عن اهلل  - ٔ
 كالعاقبة.

 
 :ػاضحقػتحريػسيػػاضتغرغطػ:اضرابطظػاضصورة

 :بياف المعنى المراد من التفريطأوًًل: 
 عنو. العبد ا٢بق حٌب يضل ٙبرم ُب ظلم النفس كخيانتها: التفريطكمن 

مقصر كمفرط ُب ٙبرم ا٢بق كمعرفة ا٢بقوؽ كالواجبات مع  ذر جاىله عٍ ال يػي ك 
 إمكاف ذلك.

. ك)فػىر طى ك  التفريط ُب اللغة: من فػىر طى ُب األمر تفريطنا: قىص رى فيو كىضىيػ عىوي حٌب فىاتى
 .(ُ). يقاؿ: ما فرطت ُب ذا، أم: ما قصرتفيو تػىٍفرًيطنا( ًمثٍػليوي 

 كال ٱبرج ا٤بعُب االصطبلحي عن ا٤بعُب اللغوم.
 كيقابلو: اإلفراط، كىو من أىفٍػرىطى ُب الشيء إفٍػرىاطنا، أم: أىٍسرىؼى كجىاكىزى ا٢بٍىد .

: ٘باكز ا٢بدٍّ من جانب النقصاف كالتقصّب، كىو يقابل اإلفراط، كىو فالتفريط
 انب الكماؿ. ٘باكز ا٢بد من ج

 كقو٥بم : )ببل إفراط كال تفريط(، يعِب: االعتداؿ ُب األمر ببل زيادة كال نقصاف.

                                                             

(، لساف العرب ْٗٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُْٖ/ّ( انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )فرط( )ُ)
 (.َُّ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ّٖٔ/ٕ)
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كا٤براد من التفريط ىنا: ما كاف تقصّبنا من ا٤بكل ف ُب طلب ا٥بداية، كتضيعنا 
للجهد كالوقت فيما ال نفع فيو؛ ألف الت فريطي أك الت ساىل ُب طلب ا٥بداية مفضو إٔب 

ْنَّحمس:  كالن دـ، حيثي يكوف ا٤بفرٍّطي من ا٣بائبْب ا٣باسرين،  كما قاؿ اهللالت حسر 
َ
أ

َّ َٞ ةِرصِي َّالع  َٞ ِٝ َ ٠ُْخَّل ُٖ َِِّإَوْنَّ ةََِّص ْلُخَِِّفََّج٠ِْتَّاَّلل  َٜ َّ دَةَّلََعَ ٌّْطَّيَةََّخْْسَ ٤َلََّج ُٔ ٤َل56َََّّت ُٔ ْوََّت
َ
أ

َّ ذ َِْٔي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ ٠ُْخ ُٗ ََّٙ ٢َََّساِّن َ َّاَّلل  ن 
َ
َّأ و57ََّّْل٤َْ

َ
ص ةًََّّأ َٖ َّ ََِّل ن 

َ
َّأ َّل٤َْ َشاَب ًَ َّاْٙ َّدََصى َِّخَْي ٤َل ُٔ َت

َّ ْدِعنَِْي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ ُز٤َن
َ
تقدـ ُب مقدمة البحث. كقاؿ اهلل كما   [،ٖٓ-ٔٓ]الزمر: ىجس58َِأ
: ََْذًحََّٓةل٤ُاَّيَةََّخْْسََّحمس ةَيُحََّب َّالع  ُٛ َّإَِذاََّجةءَت٣ُْ ََِّخِت  ةءَِّاَّلل  َٔ ِ ث٤ُاَّثِٚ ش  َٖ َّ َٞ ِي َّاَّل  َت٠َةََّْٓسََّرِْسَ

ةَّيَضُِرونََّ َٜ َّ َلََّظةءَ
َ
َّأ ْٛ َُّه٤٣ُر٢ِِ َّلََعَ ْٛ ْوَزار٢َُ

َ
٤َُِٚٝنَّأ ََُّيْ ْٛ ةََِّص ْل٠َةَّذِي٣َةَّو٢َُ َٜ َّ  [.ُّ]األنعاـ: ىجسلََعَ

"كفػىر ٍطنا: أىضىٍعنىا. يقاؿ: فػىر طى ُب األمر إذا تػىهىاكىفى بشيء كٓب ٰبىٍفىٍظو، أك ُب اٍكًتسىابو حٌب 
 .(ُ)فىاتىو كأىفٍػلىتى منو"

ّصُِل٤نََّحمس ُب الت نزيل:ك  َّ ََّلَُّح ْٛ ذ١َُّْرُُظ٠َُٚةَّو٢َُ َِٗذةِبَّحمس [،ُٔ]األنعاـ: ىجسد٤ََذ  ةََِّص ْل٠َةَِِّفَّاْٙ َٜ

ءٍَّ َََّشْ ْٞ  [.ّٖ]األنعاـ: ىجسِٜ
 

 ي الحق:التفريط في تحرّْ بياف خطورة ثانًيا: 
قضية أكٔب من قضايا العقل يرتبط ُّا مصّب اإلنساف ُب  إف اإلٲباف باهلل 

اآلخرة، كىذا من شأنو أف يدعو اإلنساف إٔب إعماؿ العقل، كإٔب البحث الدنيا ك 
كالتنقيب عن ا٢بق، كاآليات كالدالئل كاضحة كبينة ال يعَبيها الشك، كلكن الوصوؿ 
إٔب ا٢بق يقتضي ا٢برص على طلبو، كالتأمل كالنظر؛ حٌب يكوف ا٤بؤمن على بصّبة 

 كىدل، كيكوف ٥بذا اإلٲباف أثره فيو.
أسباب الضبلؿ: التقاعس عن البحث كالنظر، كالركوف إٔب الكسل. قاؿ كإف من 

"كإ٭با يعرؼ ا٢بق من ٝبع ٟبسة أكصاؼ أعظمها: : ٧بمد صديق خاف 

                                                             

 (.ُُٗ/ٕالتحرير كالتنوير ) (ُ)
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: ا٢برص -فقداننا كىو أقلها كجودنا كأكثرىا -اإلخبلص كالفهم كاإلنصاؼ، كرابعها 
 . (ُ)على معرفة ا٢بق، كشدة الدعوة إٔب ذلك"

 . (ِ)بالرجاؿ، اعرؼ ا٢بق، تعرؼ أىلو كإف ا٢بق ال يعرؼ
 كا٢بق ما كافق الدليل من غّب التفات إٔب كثرة ا٤بقبلْب أك قلتهم.

 ك٦برد نفور النافرين، أك ٧ببة ا٤بوافقْب ال يدؿ على صحة قوؿ أك فساده.
ككثرة األتباع ليست دليبلن على صدؽ الدعول، كما أف قل ة األتباع ليست دليبلن  

فسادىا؛ ك٥بذا قاؿ بعض السلف: عليك با٢بق، كال تستوحش من قلة على ضعفها أك 
 السالكْب، كإياؾ كالباطل، كال تغَب بكثرة ا٥بالكْب.

"ا٤بصيبة العظمى رضا اإلنساف عن نفسو، كاقتناعو  :كقاؿ ابن ا١بوزم 
بعلمو، كىذه ٧بنة قد عمت أكثر ا٣بلق: فَبل اليهودم أك النصرا٘ب يرل أنو على 

كإذا ٠بع ما يلْب قلبو،  ،ال يبحث كال ينظر ُب دليل نبوة نبينا الصواب، ك 
مثل القرآف ا٤بعجز ىرب؛ لئبل يسمع، ككذلك كل ذم ىول يثبت عليو؛ إما ألنو 
مذىب أبيو كأىلو، أك ألنو نظر نظرنا فرآه صوابنا، كٓب ينظر فيما يناقضو، كٓب يباحث 

 .(ّ)العلماء؛ ليبينوا لو خطأه"
"ينبغي أف يعرؼ أف عامة من ضل ُب ىذا الباب أك  :قاؿ ابن تيمية 

 ،عجز فيو عن معرفة ا٢بق فإ٭با ىو لتفريطو ُب اتباع ما جاء بو الرسوؿ 
ضلوا،   كترؾ النظر كاالستدالؿ ا٤بوصوؿ إٔب معرفتو. فلما أعرضوا عن كتاب اهلل 

َّْٛحمس :كما قاؿ  ٠ُِْٜس َّ ٌ٘ َّرُُظ ْٛ دِي٠َ ُس
ْ
َّيَأ ة  ٜ ِ َّإ َّآَدَم َّثَِِن ََّّيَة ِٞ َٝ ََّذ َّآيَةَِت ْٛ ََّيَٚيُْس ٤َن ؿُّ ُٔ َح

ََُّيَْض٤ُٟنََّ ْٛ ٢َُّ ََّوَل ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ََّر٤ٌْف ًَََِّل ْؾََٚح
َ
ََّوأ َٓةَلَّحمس :كقولو  [،ّٓ]األعراؼ: ىجسات ََق

َجَى٢ََُّساَيًَََِّلَّ َّات  ِٞ َٝ ٢ًَُّسىََّذ َِِّّٜنِ ْٛ دِي٠َ ُس
ْ
ةَّيَأ  ٜ ِ ََِّإ ََّيُسو ٌّ ـٍ ًْ َِّْلَ ْٛ ًُْقُس ةَّبَ ًً ٣َْ٠ِٜةَََّجِي َّا٢ْجَِمةَّ

                                                             

 (.ُّْ( قطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر )ص:ُ)
 (.ِْ( صيد ا٣باطر )ص:ِ)
 (.َْٕا٤بصدر السابق )ص: (ّ)
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َّ َّيَْؼََق ََّوَل ُّ٘ ح123ََِّّيَِق َٜ َّاَِْٙٔية َّي٤ََْم هُ ََّوََنُّْشُ ََّف٠ًَْك ًِيَؼًح َٜ َّ ََِّلُ ََِّإِن  صِي ْٖ َّذِ ْٞ ََّخ ْيصََض
َ
َّأ ْٞ َٜ َو

ْخََمَّ
َ
٤بن قرأ القرآف  تكفل اهلل  :قاؿ ابن عباس [. ُِْ -ُِّ]طو: ىجس124أ

 . (ُ)اآلية" كعمل ٗبا فيو أف ال يضل ُب الدنيا، كال يشقي ُب اآلخرة، ٍب قرأ ىذه
كأف  ،تبْب أنو يفصل النزاع بْب من ٰبسن الرد  إليو كإذا تدبرت كتاب اهلل 

 .(ِ)فيعذر؛ أك لتفريطو، فيبلـ ،من ٓب يهتد إٔب ذلك؛ فهو إما لعدـ استطاعتو
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
 :اضصورةػاضخاطدظ:ػاضعغضظ

 لة: أوًًل: تعريف الغف
إف اإلنساف مؤٛبن على نفسو أف يسّب ُّا ُب طريق ا٣بّب كا٥بدل، كأف ٰبملها 
على فيو صبلحها كسعادهتا، كأف يكوف متيقظنا فطننا غّب غافل؛ ألف الغفلة تورده 

 ا٤بهالك.
 الغفلة لغة: مصدر غىفىلى يػىٍغفيلي غىٍفلىةن كغيفيوالن من باب دىخىلى. كأىٍغفىلىو: تركو كسها 

ريه. كالت غافيلي: التػ عىم دي. عنو. ك  قيل: سىهىا من قل ة التحفظ كالتيقظ. كأىٍغفىلىو عنو غىيػٍ
كأٍغفىٍلتي الشيء: تركتو عىلىى ذًٍكرو. كا٤بغىف ل: مىٍن ال ًفٍطنىةى لو. كأرضه غيٍفله: ال عىلىمى ُّا، 

 .(ّ)كال أىثػىرى ًعمارىة، كرجيله غيٍفله: ٓب ٯبيىرًٍّب اأٍليميور
 غفلة اصطبلحنا فقد قيل إهنا:أما ال

 متابعة النفس على ما تشتهيو.

                                                             

 (.ُّْ/ُكل الكربل )(، الفتاِّ/ُدرء تعارض العقل كالنقل ) (ُ)
 (.ّٔ/ّْ( ٦بموع الفتاكل )ِ)
(، ّٖٔ/ْمقاييس اللغة ) (،ُْٗ/ْ(، العْب )ُِٖٕ/ٓانظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )غفل( )( ّ)

(، ا٤بعجم ْٖٗ/ُُ(، لساف العرب )ُّّ/ٖهتذيب اللغة ) (،ِٗٓ/ٓاحملكم كاحمليط األعظم )
  (.ٕٓٔ/ِالوسيط )
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 كقيل: إبطاؿ الوقت بالبطالة.
 .(ُ)كقيل: ىي أال ٱبطر ذلك ببالو

 كقيل: فقد الشعور ٗبا حقو أف يشعر بو.
 .(ِ)كقيل: الذىوؿ عن الشيء

 .(ّ)سهو يعَبم من قل ة الت حفظ كالت يقظ :كقاؿ الراغب 
 عن باؿ اإلنساف كعدـ تىذىك رًه لو. كقيل: غىٍيبىة الشيء 

ٍَٚحَّحمس :كقد استعمل فيمن تركو إٮباالن كإعراضنا كما ُب قولو  ّْ ََّد َِِّف ْٛ و٢َُ
ًْصُِف٤نََّ  .(ْ)[ُ]األنبياء: ىجسُٜ

"إف  الغفلة ترؾ باختيار  :أما الفرؽ بْب الغفلة كالنسياف فقد قاؿ ابن القيم 
ََةِِِْٚيََّحمس :قاؿ  الغافل، كالنسياف ترؾ بغّب اختياره؛ ك٥بذا َّاْٙ َٞ ِٜ َّ ْٞ َّدَُس  ىجسَوَل

كٓب يقل: كال تكن من الناسْب؛ فإف النسياف ال يدخل ٙبت التكليف  [،َِٓ]األعراؼ:
 .(ٓ)فبل ينهى عنو"

 
 ثانًيا: آثار الغفلة: 

، كىو دأب -كما تقدـ-ينبغي على اإلنساف أف ٰبرصى على طلب ا٥بداية 
بصائر، فهم  على دارية كتبص رو آلثار ا٥بداية الفطناء،  كأرباب القلوب، كأصحاب ال

الطيبة كالنافعة ُب الدنيا كاآلخرة، كما أهنم يعلموف أف  التفريط ُب طلبها مفضو إٔب 
َِِّإَوْنَّحمس :التحسر كما قاؿ اهلل  ةََِّص ْلُخَِِّفََّج٠ِْتَّاَّلل  َٜ َّ دَةَّلََعَ ٌطَّيَةََّخْْسَ ّْ ٤َلََّج ُٔ ْنََّت

َ
أ

                                                             

(، جامع العلـو ِِٓ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ُِٔ٘ب )ص:انظر: التعريفات، للجرجا( ُ)
 (.َُٗ/َّ(، تاج العركس، مادة: )غفل( )ٔ/ّ)

 (.َُ/ُٕ(، التحرير كالتنوير )ِِٓانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:( ِ)
 (.َُْ/ْ(، كانظر: بصائر ذكم التمييز )َٗٔا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )غفل( )ص:( ّ)
 (.ْْٗ/ِا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )غفل( ) (ْ)
 (.َْٔ -َْٓ/ ِمدارج السالكْب )( ٓ)
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ةِرصِي َّالع  َٞ ِٝ َ ٠ُْخَّل َُّٖ ذ َِْٔي56َََّّٞ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ ٠ُْخَّ ُٗ ٢َََّساِّنََّٙ َ َّاَّلل  ن 
َ
٤َلَّل٤ََّْأ ُٔ ْوََّت

َ
٤َلَِّخَْي57ََّّأ ُٔ ْوََّت

َ
أ

ْدِعنَِْيَّ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ ُز٤َنَّ
َ
ةًََِّأ ص  َٖ ََِّلَّ ن 

َ
ًََشاَبَّل٤ََّْأ  [.ٖٓ-ٔٓ]الزمر: ىجس58دََصىَّاْٙ

فالفرصة ُب الدنيا سا٫بة، ككسائل ا٥بدل حاضرة، كباب التوبة مفتوح لكل 
 ر أك غافل.مقصٍّ 

كلكن ا٤بقصر أك الغافل إذا دٮبو ا٤بوت فإنو يتحسر على الت فريط ُب الطاعة، 
ََّْٓسَّحمسكفقد ا٥بداية، ٍب يتمُب الرجعة إٔب الدنيا؛ لتدارؾ ما فات، فيأتيو ا١بواب:  ثَََل

ََّٞ َّاََْٙكِِصِي َٞ ِٜ َِبَْتََّوُك٠َْخَّ ْٗ ثَْخَّث٣َِةََّواْظَذ ش  َٗ َّآيَةَِتََِّ َٕ أم: إنو ال فائدة  [،ٗٓر:]الزم ىجسَجةَءدْ
من ذلك، فقد جاءتك آياٌب ُب الدنيا على لساف رسوٕب الذم أرسلتو إليك، كُب كتايب 
الذم يتلوه عليك، كيذكٍّرؾ ٗبا فيو من كعدو ككعيد، كتبشّب كإنذار فكذ بت ُّا 
كاستكربت عن قبو٥با، ككنت ٩بن يعمل عمل الكافرين كيسًب  بسنتهم، كيت بع 

 مناىجهم.
يعلم طبيعتهم، كيعلم إصرارىم على باطلهم، كيعلم أف رجفة  كإف  اهلل 

ا٤بوقف ا٤بفزع، ككقوفهم على النار ىو الذم أنطق ألسنتهم ُّذه األما٘ب، كىذه الوعود،  
ََّخ١ْ٠َُّحمس :كما قاؿ  ةَُّج٤٣ُا َٝ ِ َّل ةُدوا ًَ ََّٙ َُّردُّوا َّحمس :كيقوؿ  [.ِٖ]األنعاـ: ىجسَول٤َْ َخِت 

َخَس٢َُّ
َ
َّأ ََّجةَء َّإَِذا ٤ًُِن َّارِْج ََّرّبِ ََّٓةَل ٤ُْت َٝ

ْ َّال َّدََصْكُخ99ََُّّٛ ة َٝ َّذِي ََّؾةِِلًة ُ٘ َٝ ْخ
َ
َّأ َّلِ ًَ

 ىجسَٙ
ََّوَلَّحمس :كقاؿ  [،ََُ-ٗٗ]ا٤بؤمنوف: ََُّٟصدُّ ََِّلْت٠ََة َّيَة ةل٤ُا َٔ ََّذ َّاَل ةرِ

َّلََعَ ٤ا ُّ َُّوِٓ َّدََصىَّإِذْ َول٤َْ
٠ِِْٜيََّ ْؤ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َبَّثِآيَةِتََّرب٠َِّةََّوَُٟس٤َنَّ  [.ِٕعاـ:]األن ىجسَُٟسّشِ

كاإلنساف ال يعلم مٌب أجلو، فقد يقَبب حسابو كىو ُب غفلة يرتع كيلعب كما 
٤ُ٠ِٜنََّحمس :قاؿ اهلل  َّيُْؤ ََّل ْٛ َّو٢َُ ٍَٚح ّْ ََّد َِِّف ْٛ َّو٢َُ ْمُص

َ
َّاْْل َُِِّٓضَ َِّإِذْ ة َّاِْلَْْسَ َّي٤ََْم ْٛ ِْٟشر٢ُْ

َ
 ىجسَوأ

َّحمس :كقاؿ اهلل  [.ّٗ]مرٙب: ْٛ َّو٢َُ ْٛ َِّخَعةُب٣ُ َّل٠ِٚ ةِس َّاْرََتََب ًْصُِف٤َن ُٜ َّ ٍَٚح ّْ ََّد ة1ََِِّّف َٜ

ًَج٤َُنَّ َّيَْٚ ْٛ ٤ًُهَُّو٢َُ َٝ َّاْظَذ َُُّمَْسٍثَّإِل  ْٛ ََّرب٣ِِّ ْٞ ِٜ ٍصَّ ْٖ َّذِ ْٞ ِٜ َّ ْٛ تِي٣ِ
ْ
2ََّّْٛيَأ  -ُ]األنبياء: ىجسَل٢َِيًح٤َُُّٚٓب٣ُُ

أم: دنا حساب الناس على أعما٥بم الٍب عملوىا َب دنياىم، كعلى النعم الٍب  ،[ّ
هم كعقو٥بم كمطاعمهم كمشارُّم، ماذا عملوا فيها؟ ىل أنعمها عليهم رُّم ُب أجسام
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أطاعوه فيها فانتهوا إٔب أمره كهنيو؟ أك عصوه فخالفوا أمره فيها، كىم ُب ىذه ا٢بياة ُب 
،  غفلة عم ا يفعل اهلل  ُّم يـو القيامة، كمن ٍب تركوا الفكر كاالستعداد ٥بذا اليـو

 ذ من عظيم الببلء، كشديد األىواؿ. كالتأىب لو، جهبلن منهم ٗبا ىم القوه حينئ
َّْٛحمس :قولو  :قاؿ ٧بمد الطاىر بن عاشور  ٤َُُّٚٓب٣ُُ ٝبلة مبينة  ىجسَل٢َِيًح

ًْصُِف٤نََّحمس١بملة:  ُٜ ٍَٚحَّ ّْ َِِّفََّد ْٛ ؛ لبياف ٛبكن الغفلة منهم كإعراضهم، بأهنم إذا ٠بعوا ىجسو٢َُ
اللهو، فلم يفقهوا معانيو، ُب القرآف تذكّبنا ٥بم بالنظر كاالستدالؿ اشتغلوا عنو باللعب ك 

َّحمس :ككاف حظهم منو ٠باع ألفاظو، كقولو  ُْ ِيََّح٠ًِْ َّاَّل  ِ٘ سَ َٝ
َٖ َّ ُصوا َّ ََّز َٞ ِي َّاَّل  ُ٘ َس َٜ َو

٤ًُِْٚٔنََّ ََّلََّح ْٛ ََّذ٣ُ َُّخَْمٌ ٌٛ َّثُْس َُّؾ ٌّٛ ََّوَِٟساءً َُّدََعءً َّإِل  ُى َٝ ةََّلَّيَْع َٝ ِ ك)الذكر(:  [.ُُٕ]البقرة: ىجسث
الذم ىو مصدر؛ إلفادة قوة كصفو بالتذكّب.  القرآف، أطلق عليو اسم الذكر

ك)احملدث(: ا١بديد. أم: ا١بديد نزكلو متكررنا، كىو كناية عن عدـ انتفاعهم بالذكر  
كلما جاءىم ٕبيث ال يزالوف ٕباجة إٔب إعادة التذكّب كإحداثو مع قطع معذرهتم؛ ألنو 

ا فلم يعبأكا بو النتحلوا ألنفسهم عذرنا كانوا ساعتئذ ُب غفلة،  لو كانوا ٠بعوا ذكرنا كاحدن
ا. كنظّب ىذا قولو  فلما تكرر حدثاف إتيانو تبْب لكل منصف أهنم معرضوف عنو صدًّ

: ًْصِِفْيََّحمس ُٜ َّ ََّخ١ُْ٠ َََّك٤ُٟا َّإِل  َُُّمَْسٍث ِٞ َّالص َْحَ َٞ ِٜ َّ ٍص
ْٖ َّذِ ْٞ ِٜ َّ ْٛ تِي٣ِ

ْ
َّيَأ ة َٜ   ىجسَو

 . (ُ)"[ٓ]الشعراء:
ُصواَّيَةََّواْرََتََبَّال٤َْْيُسَّاحمس :كيقوؿ اهلل  َّ ََّز َٞ ِي ثَْؿةُرَّاَّل 

َ
ََّػةِرَؿٌحَّأ ََِّإَِذاَِِّهَ ُّْ ِْلَ

ِْٝيََّ ِ ةََّهةل  ٠ ُٖ َّ ْ٘ ٢َََّشاَّثَ ْٞ ِٜ ٍَٚحَّ ّْ ٠ ةَِِّفََّد ُٖ كىو تفجع ا٤بفجوء الذم  [.ٕٗ]األنبياء: ىجسَوي٠ََْٚةََّْٓسَّ
تتكشف لو ا٢بقيقة ا٤بركعة بغتة فيذىل، كيشخص بصره فبل يطرؼ، كيدعو بالويل 

 ؼ كيندـ، كلكن بعد فوات األكاف.كا٥ببلؾ، كيعَب 
ةءََٟةََّورَُف٤اَّثِةِْلََيةةَِّحمسُب بياف عاقبة الغفلة:  كيقوؿ اهلل  َٔ ِ ََّلَّيَصُْج٤َنَّٙ َٞ ِي َّاَّل  إِن 

َّ َََّغ٤َُِِٚن َّآيَةد٠َِة ْٞ ََّخ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي ََّواَّل  َّث٣َِة ٤ُّٟا
َ
أ َٝ ََّواْل جَْية َََّك٤ُٟا7ََّّاِلُّ ة َٝ ِ َّث َّاَل ةُر ُٛ َوا٢ُ

ْ
أ َٜ َّ َٕ ِ وَٙه

ُ
أ

َّيَسَّْ فهذا نصٌّ ُب أف  الن ار مأكل الغافلْب عن ىذه اآليات،  [.ٖ-ٕ]يونس: ىجس8ِعُج٤َن
                                                             

 (.ُُ/ُٕ( التحرير كالتنوير )ُ)
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أم: عن آياتو الكونية ُب اآلفاؽ، كىي حيجج اهلل تعأب، كأدلتو الد الة على كجوده 
كتوحيده ككحيو كشرعو، غافلوف عنها، ال ينظركف فيها، كال يفكركف فيما تدؿ؛ 

 وا عليها، كأعطوىا قلوُّم، كأخضعوا ٥با جوارحهم. الهنماكهم ُب الدنيا حيث أقبل
 

 ثالثًا: أسباب الغفلة:
ُب ىذا الكوف آيات جليلة دالة على عظمتو ككحدانيتو غفل  جعل اهلل 

َّآَِّإَون َّحمس :عنها كثّب من الناس، كما قاؿ  ْٞ ََّخ َّاَل ةِس َٞ ِٜ َّ سًِْيا ََة٤ُِِٚنَََّٖ ََّٙ  ىجسيَةد٠َِة
َّحمس :نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قاؿ  فكم من آية بينة ُب [،ِٗ]يونس: ْٞ ِ ّح

َ
َوَكأ

ًْصُِف٤نََّ ُٜ ََّخ٣َْ٠ةَّ ْٛ وَنََّيَٚي٣َْةَّو٢َُ صُّ ُٝ رِْضََّح
َ
٤َاِتََّواْْل َٝ َّآيٍَحَِِّفَّالع  ْٞ كحقيقة  [.َُٓ]يوسف: ىجسِٜ

ةَّحمس :ا٤بركر: االجتياز، كيستعار للتغافل كعدـ االكَباث للشيء، كقولو   ٝ ََِٚ
َّ هُ َُّض  ََّخ١ُْ٠ ٠َة ّْ َؼ ََُّٖ١ ََّمع  َُّضٍّ َّإََِل َّيَْسُخ٠َة ْٛ َ َّل ْن

َ
أ َٖ َّ أم: نسى دعاءنا،  [،ُِ]يونس: ىجسَمص 

ِإَوَذاَّحمس :كأعرض عن شكرنا؛ ألف ا٤بار بالشيء ال يقف عنده، كال يسائلو، كقولو 
ة ًٜ واََِّٖصا ٤َََِّْمصُّ

 ٚ واَّثِةل حكاية عن ا٤بشركْب حْب رأكا  كقاؿ  [.ِٕ]الفرقاف: ىجسَمصُّ
ِٝص ٌَّّحمس: معجزة انشقاؽ القمر ٤ل٤ُاَِّظْدٌصَُّمْعَذ ُٔ ًْصُِف٤اََّويَ  [.ِ]القمر: ىجسِإَوْنَّيََصْواَّآيًَحَُّح

ٍب أعقب ذلك ببياف سبب الغفلة، كأنو متابعة أىواءىىم الباطلة، كما زي ن ٥بم  
َّْٛحمس :الشيطاف من دفع ا٢بق بعد ظهوره فقاؿ  ٤َ٢ْاَء٢ُ

َ
٤اَّأ ًُ َج ث٤ُاََّوات     [.ّ]القمر: ىجسَوَكش 

 أسباُّا الٍب تنشأ عنها، كمنها: اتباع ا٥بول. كالغفلة ٥با
كُب العصر ا٢باضر فإف  ا٤بدنية كالوسائل ا٢بديثة، كالضوضاء، ككثرة العمل، كقل ة 
الفراغ، كل ذلك جعل القليل من الناس من يتفكر ُب نفسو كما حولو، إضافة إٔب ذلك 

بعض ا٤بعاصي كاآلثاـ الٍب فإف ابتعاد كثّب من الناس عن التفكر إ٭با يرجع إٔب تلبسو ب
ألفها كأحبها؛ كلذلك فإنو يبتعد عن الفكر الذم قد يؤدم إٔب التوبة منها، أك إٔب 
توبيخ نفسو كتأنيبها، فيظل غارقنا ُب شؤكنو دكف تفكّب ُب إصبلح نفسو أك أىلو أك 

 ٦بتمعو.
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 كما أف )الفقر ا٤بنسي( قد يكوف سببنا لئلعراض كالغفلة،. كُب ا٤بقابل فإف  
)كسائل الَبفيو( ُب العصر ا٢باضر جعلت كثّبنا من الناس ال ٯبدكف فراغنا ُب أكقاهتم إال 

 لشهواهتم كمتعهم.
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
ػطنػاضطصضفػرضىػغجبػطاػإعطالػأوػتركػ:اضداددظػاضصورة

 :ػواضواجباتػاضحػوق
أداء سوء العاقبة كسبلمة الغّب من اإليذاء:  من أسباب سبلمة النفس منإف 

  عائم األمن كالسلم االجتماعي.من د؛ فإنو ا٢بقوؽ، كاإلتياف بالواجبات
 كمن غّبه من أبناء جنسو. ،كىو أساس تعامل العبد مع خالقو 

تتحقق السبلمة ُب العبلقات اإلنسانية كا٤بعامبلت فيما بْب الناس إال إذا  كال 
عقيدة، فهي الٍب تكبح ٝباح النفس عن االعتداء على حقوؽ كانت مرتبطة بال

كتوقظ الضمّب، كاألخبلؽ الفاضلة، ن حيث إهنا تغرس ُب النفس القيم اآلخرين م
 كتنمي الوازع الرادع عن كل فعل قبيح.

اتقاف ؛ فإهنا أساس فمن أىم ركائز األمن ُب العبلقات اإلنسانية: سبلمة االعتقاد
 .العمل، كحسن التعامل

اَّتمعات كتقدمها، كما أف اإلخبلؿ  كحفظ ا٢بقوؽ كاحَبامها عنواف رقيٍّ 
  .من أىم أسباب اهنيار اَّتمعات، كتفككها، كٚبلفها كالواجبات با٢بقوؽ
كالتعدم ليس شيءه أسرع ُب خراب األرض، كال أفسد لضمائر ا٣بلق من الظلم ك 

م كاالستبداد، كهتيمن ثقافة ، فبل يكوف الرقي كالعمراف حيث يسود الظلعلى ا٢بقوؽ
 االستبداد على كسائل التعليم.
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كمن يتأم لي كاقعى ا٤بسلمْب كما أصاب األمة من الفقر كالتخلف، يعلم أف سطوة  
 الظآب كيده كصو١بانو من كراء ذلك.

 
ػ:ابطظـاضدػورةـاضص -ػاضروح)ػظـصـضـاضتؼػإضىػسـاضظغػإضػاءػ
 :ػ(اضبدن

د أف يهتم  ٔبسده، فبل يعرض جسده للهزاؿ أك إذا كاف من الواجب على العب
ا٤برض إف استطاع أف يتقي ذلك، فهو كذلك مسؤكؿ عن نفسو كركحو فبل يعرض 

 ، نفسو ٤با ىو أشد خطرنا كأثرنا من مرض جسده، كذلك عندما يتسبب ُب موت قلبو
ن اإلقامة ُب أرض ال يتمك   هاختيار  من خبلؿ من خبلؿ اعتياده ا٤بعاصي، أككذلك 

، أك من خبلؿ صحبة ا٤بضلْب مع قدرتو على ا٥بجرة فيها من إقامة شعائر دينو
  كا٤بفسدين، أك من خبلؿ إٮبالو ألىلو كأكالده...اْب.

حَِّحمس: كقد قاؿ اهلل  َٗ َّإََِلَّاْل ٣ُْٚ ْٛ يِْسيُس
َ
٤اَّثِأ ُٔ  [.ُٓٗ]البقرة: ىجسَوَلَّدُْٚ

ـ قد حر ـ ؛ كلذلك فإف اإلسبلللهبلؾ جسدهال ٯبوز ٤بسلم أف يعرض ك 
فالنفس ليست ملكنا لصاحبها،  ،على حق اهلل االنتحار، كعده جرٲبة كتعدينا 

كلعمارة الكوف با٣بّب  ،الذم خلقها، كىي أىا لعبادتو  كإ٭با ملك هلل 
، فليس لئلنساف يزىق نفسو أك يتصرؼ فيها؛ ألف  كالصبلح، كحر ـ إزىاقها بغّب حقٍّ

َِّحمس :قاؿ اهلل ٲبلكو. ذلك من تصرؼ اإلنساف فيما ال  َىَّاَّلل  َٜ ََّلَّيَْسُي٤َنَّ َٞ ِي َواَّل 
َِّّْ َّثِةِْلَ َّإِل  ُ ٙ ِِتََّخص َمَّاَّلل  َطَّا ّْ ُذ٤َُٚنَّاَل  ْٔ  [.ٖٔ]الفرقاف: ىجسإِل٣ًَةَّآَرَصََّوَلََّح

كقد كردت األحاديث ُب التغليظ كالتشديد ُب عقوبة من قتل نفسو، كقد كقع 
إٲباهنم. كلكن ٚبتلف أحواؿ العباد ُب ذلك،  التساىل ُب ذلك من كثّبين؛ لضعف

، إٔب متهاكفو متساىلو جىزًعو ال يصرب  كالبواعث على ىذا الفعل، فمن مستحلٍّ مكذٍّبو
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كقدره، إٔب مريض ال ٲبيز، فػىقىدى االختيار كالقدرة على التحمل،  على قضاء اهلل 
 فبل يستوكف.

من يستحوذ االكتئاب  كما ٚبتلف قوة ا٤برض، كقوة الدافع، فمن األشخاص
على نفسو، كيفقده التمييز، كمنهم من يغلق الغضب عليو أك كىٍقعي ما أصابو من نازلة 
منافذى التعقل، كمنهم من يىًضل  ُب فهمو كتأكيلو، فمن أقدـ مستحبلن لفعلو فقد أنكر 

 معلومنا من الدين بالضركرة، فبل يعذر.
يهملو  ، كذلك بأفللهبلؾ سدهجال ٯبوز ٤بسلم أف يعرض كا٢باصل أنو كاف 

فبل يهملو حٌب ؛ فإف القلب أحق بذلك كأكٔب، حٌب يتعرض للهزاؿ أك ا٤برض أك ا٤بوت
 .-كما تقدـ–أك مرضو  ا١بسد يتعرض ٤با ىو أشد خطرنا من ىزاؿ

ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو  القوؿى  لتي كقد فص  
 بالنار(.

 
 : سغطاػحرمػاضضهػاضجوارحػادتططالػ:اضثاطظظػاضصورة 

ليس اإلسبلـ ٦برد ادعاء يدعيو اإلنساف بلسانو فقط، كلكنو اعتقاد كقوؿ 
  كعمل.
 ،اهلل  إٔب كتوج ًهوً  إسبلمو ُب صىدىؽى ك  أخلص ا٤بسلم القصد كالنية، اكإذ 
 سينى كح أىخبلقيوي  تفجمل دريهي،ص انشرحك  قىلبيوي  رىؽ  ك  ت،كانقاد ذعىنىتكأ جىوىارًحيوي  أىسلىمىت

 .اتيوي حي تكاستقام وي،تعامل
ا مىًلكنا تبىعي ت ي ةه رع ،ا١بسد اىذ ُب كا١بوارح األعضاء ف  كإ   ًلكي ا٤ب ذلكم ،كقائدن
 ٔبإ توج هو ُب صىدىؽى ك  أىسلىمى  افإذ ا،كناىيه ريىىاكآم ا١بوارح سىيٍّدي  فهو ،القلب ىو كالقائد

 كتػىعىأب بػ رى كتك لبي الق استعصى اكإذ ،هلل  تكانقاد ا١بوارح ذعىنىتً أ اهلل 
 كبفساده ا١بسد، باقي يصلح فبصبلح القلب  فسىدىت،كأ تكفسد األعضاءي  تً ٝبح
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أًل وإف في الجسد مضغة: إذا َصَلَحْت صلح )) : قاؿباقيو كما  يفسد
  .(ُ)((الجسد كلو، وإذا فسدت فسد الجسد كلو، أًل وىي القلب

ََٝخَّحمس :ال ٙبصى كما قاؿ  عمو العباد بن كقد أكـر اهلل  ًْ ِ َّٟ وا سُّ ًُ ِإَوْنََّت
ََِّلََُّتُْؿ٢َ٤ة  [.ّْ]إبراىيم: ىجساَّلل 

 :. قاؿ اهلل شكرىا  نعمة ا١بوارح الٍب أكجب اهلل :كمن ىذه النعم
َىَّوََّحمس ْٝ َّالع  ُٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ٤َنََّػيْبًةَّوََج ُٝ ًَْٚ ََّلََّت ْٛ ٣َةدُِس م 

ُ
َّبُُم٤ِنَّأ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ْرصََجُس

َ
َّأ ُ ثَْؿةَرََّواَّلل 

َ
اْْل

ُصونََّ ُٗ َّتَْؼ ْٛ ًَٚ ُس ََّٙ ِْهَِسةَ
َ
أف ٫بفظ ىذه  : م اهللعى فمن شكر نً  [.ٖٕ:]النحلَّىجسَواْْل

  .نستعملها فيما أمرنا بو اهلل كرسولو أف ك  ،ا١بوارح
 ،فمن حق ا١بوارح: أف يستخدمها ا٤بكل ف كيوظٍّفها فيما يرضي خالقها 

 كأف يشكر ا٤بنعم ُّا  عليو.
 عن النيب  أيب ىريرة :ذه ا١بوارح السبعة ُب حديثكقد ٝبعت ى
  :كتب على ابن آدـ نصيبو من الزنا، مدرؾ ذلك ًل محالة، ))قاؿ

زناىما اًلستماع، واللساف زناه الكالـ، واليد زناىا  اأْلُُذنَافِ فالعيناف زناىما النظر، و 
ذلك الفرج  ، وُيَصدّْؽُ يَػَتَمنَّىو ، والقلب يهوى َوالرّْْجُل زِنَاَىا اْلُخطَاالبطش، 

بُوُ   .(ِ)((وُيَكذّْ
ا٤باؿ، فكما  كقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك ُب" :قاؿ ابن القيم 

، ٍب ٗبطالعة أنو ال يتم مقصود الشركة من الربح إال با٤بشارطة على ما يفعل الشريك أكالن 
نعو من ا٣بيانة إف اطلع ا، ٍب ٗبا، ٍب ٗبحاسبتو ثالثن ما يعمل، كاإلشراؼ عليو كمراقبتو ثانين 

حفظها ىو  الٍبا، فكذلك النفس: يشارطها أكال على حفظ ا١بوارح السبعة عليو رابعن 
الربح؟ كىذه  رأس ا٤باؿ، كالربح بعد ذلك. فمن ليس لو رأس ماؿ، فكيف يطمع ُب

 يالعْب، كاألذف، كالفم، كاللساف كالفرج، كاليد، كالرجل: ى ي:كى ،ا١بوارح السبعة
                                                             

 [.ُٗٗٓ[، مسلم ]ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
 . [ُِٔٔ، ِّْٔ] [، كاللفظ لو، كما أخرجو البخارم ٨بتصرنإِٓٔصحيح مسلم ]( ِ)
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لعطب كالنجاة، فمنها عطب من عطب بإٮبا٥با. كعدـ حفظها، ك٪با من ٪با مراكب ا
َّحمس :ٕبفظها كمراعاهتا فحفظها أساس كل خّب، كإٮبا٥با أساس كل شر. قاؿ  ْ٘ ُٓ

َّْٛ ُو٤اَُُِّصوَج٣ُ َّ ََّويَْد ْٛ ثَْؿةر٢ِِ
َ
َّأ ْٞ ِٜ ٤اَّ َُقُّ ٠َِِْٜيََّح ْؤ ُٝ ِْٝغَّحمس :كقاؿ  ،[َّ]النور: ىجسلِْٚ َوَلََّت

َّمََّ رِْض
َ
َّاْْل َُّل٤ًلَِِّف َجةَل َّاْْلِ ٌَ َّتَجُْٚ ْٞ ََّوَٙ رَْض

َ
َّاْْل َََّتْصَِق ْٞ ََّٙ َٕ َّإِٟ  كقاؿ  ،[ّٕ]اإلسراء: ىجسصًَخة

: َََّكَنََّخ١ُْ٠َّحمس َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ َؤاَدَُُّكُّ ُّ ََّواْٙ َىََّواْْلَََصَ ْٝ َّالع  َّإِن  ٌٛ َّث١َِِّيِْٚ َٕ َ ةََّٙيَْطَّل َٜ َّ ُُ ْٔ َوَلََّت

ًَِِّٙجََّحمسَّ:كقاؿ  ،[ّٔ]اإلسراء: ىجسَمْعب٤ًُلَّ ْ٘ ََُّٞوُٓ ْخَع
َ
َّأ َِِّهَ ٙ ِِت َّا ٤ل٤ُا ُٔ ََّح  ىجسةدِي

ََّظِسيًساحمس :قاؿ ك  ،[ّٓ]اإلسراء: ٤ًََّْٓل ََّو٤ُٓل٤ُا َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ َّات  ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّأ  ىجسيَة

ْخَّحمس :كقاؿ  ،[َٕ]األحزاب: َٜ ََّٓس  ة َٜ َّ ٌط ّْ ََّج ََّوْْل٠َُْوْص َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ َّات  ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّأ يَة

سٍَّ ََ  .[ُٖ:]ا٢بشر ىجسِٙ
فإذا شارطها على حفظ ىذه ا١بوارح انتقل منها إٔب مطالعتها كاإلشراؼ عليها 

ا٣بيانة كال بد، فإف ٛبادل على  ُبكمراقبتها، فبل يهملها، فإنو إف أٮبلها ٢بظة رتعت 
ا٣بيانة حٌب تيذىب رأس ا٤باؿ كلو، فمٌب أحس بالنقصاف انتقل إٔب  ُباإلٮباؿ ٛبادت 

ْب لو حقيقة الربح كا٣بسراف، فإذا أحىس  با٣بسراف كتيقنو استدرؾ احملاسبة، فحينئذ يتب
منها ما يستدركو الشريك من شريكو: من الرجوع عليو ٗبا مضى، كالقياـ با٢بفظ 

فسخ عقد الشركة مع ىذا ا٣بائن، كاالستبداؿ  ُبا٤بستقبل، كال مطمع لو  ُبكا٤براقبة 
 .(ُ)"من إٮبالوو ك٧باسبتو، كليحذر مراقبت ُببغّبه، فإنو ال بد لو منو فليجتهد 

 ،فينبغي على طالب التوفيق كا٥بداية: أف ٰبفظ جوارحو عن معصية اهلل 
كأف ال يشرد عن هنج الصا٢بْب، حٌب يكوف ُب  ،كأف يستعملها ُب طاعة اهلل 

ءىتو حفظ اهلل  قاؿ: قاؿ  ، عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث:   ككىبلى
ا فقد آذنتو بالحرب، وما  قاؿ: من عادى لي وليِّ إف اهلل)) :رسوؿ اهلل 

عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي  ب إليَّ تقرَّ 
بالنوافل حتى أحبو، فإذا أحببتو: كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر 

                                                             

 (.َٖ-ٕٗ/ُ) إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف (ُ)
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لئن بو، ويده التي يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها، وإف سألني ألعطينو، و 
استعاذني ألعيذنو، وما ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نفس المؤمن، يكره 

 .(ُ)((الموت وأنا أكره مساءتو
 الكبلـ أف من اجتهد بالتقرب إٔب اهلل  ا"ا٤براد ُّذ :قاؿ ابن رجب 

بالفرائض، ٍب بالنوافل قربو إليو، كرقاه من درجة اإلٲباف إٔب درجة اإلحساف، فيصّب 
ك٧ببتو   على ا٢بضور كا٤براقبة كأنو يراه، فيمتلئ قلبو ٗبعرفة اهلل  يعبد اهلل

كعظمتو كخوفو كمهابتو كإجبللو كاألنس بو كالشوؽ إليو، حٌب يصّب ىذا الذم ُب قلبو 
 .(ِ)ا لو بعْب البصّبة"من ا٤بعرفة مشاىدن 

كمن تأمل الشريعة ُب مصادرىا كمواردىا علم ارتباط " :قاؿ ابن القيم 
كأهنا ال تنفع بدكهنا كأف أعماؿ القلوب أفرض على  ،ماؿ ا١بوارح بأعماؿ القلوبأع

العبد من أعماؿ ا١بوارح كىل ٲبيز ا٤بؤمن عن ا٤بنافق إال ٗبا ُب قلب كل كاحد منهما 
كىل ٲبكن أحد الدخوؿ ُب اإلسبلـ إال بعمل قلبو قبل  ؟من األعماؿ الٍب ميزت بينهما

فهي كاجبة ُب كل  ،م من عبودية ا١بوارح كأكثر كأدـككعبودية القلب أعظ ؟جوارحو
كاإلسبلـ كاجب ا١بوارح ُب بعض  .ك٥بذا كاف اإلٲباف كاجب القلب على الدكاـ ؛كقت

 .(ّ)"ا١بوارح :كمركب اإلسبلـ ،القلب :فمركب اإلٲباف ،األحياف
َِّحمس :ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ الز٨بشرم  َّإ َٞ ِي

٤٠َُِٜنَّاَّل  ْؤ ُٝ ْ ةَّال َٝ َذاَُّذَِٖصَّإِج 
َّ ٤َُن ََّحذ٤َََّك  ْٛ ََّرب٣ِِّ ََّولََعَ ةًٟة َٝ َّإِي ْٛ ََّزاَدت٣ُْ َّآيَةد١ُُ ْٛ َّدُِٚيَْخََّيَٚي٣ِْ َِّإَوَذا ْٛ ٤َُُّٚٓب٣ُُ َّوَِجَْٚخ ُ 2ََّّاَّلل  َٞ ِي اَّل 

َّ ٤َن ُٔ َُّح٠ِّْ ْٛ ََّرزَْر٠َة٢ُ ة  ٝ ََّومِ ًَلةَ َّالؿ  ٤َن ُٝ ة3َّئُِي ًّٔ ََّخ ٤٠َُِٜن ْؤ ُٝ ْ َّال ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
 [:ْ-ِ]األنفاؿ: ىجسأ

                                                             

: كناية عن اللطف كالشفقة كعدـ اإلسراع بقبض ركحو. ()ما ترددت()[، قولو: َِٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 ك)مساءتو(: إساءتو بفعل ما يكره.

 (.ّْٔ -ّْٓ( جامع العلـو كا٢بكم، البن رجب )ص:ِ)
 (.ُّٗ/ّ) بدائع الفوائد (ّ)
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ٝبع بْب أعماؿ القلوب من ا٣بشية كاإلخبلص كالتوكل، كبْب أعماؿ ا١بوارح من "
 .(ُ)"الصبلة كالصدقة

َِِّفَّحمس :ُب تفسّب قولو   الرازم اإلماـ قاؿك  ة َٜ َّ ًَِْثَ َُّب َّإَِذا ُٛ ًَْٚ ََّح ًََِل
َ
أ

َّ ُج٤رِ ُٔ
9ََّّاْٙ ُسورِ َّالؿُّ َِِّف ة َٜ َّ َ٘ ََّْلَجََِّّ:وَُخّؿِ هٍِش َٜ َّي٤َْ ْٛ َّث٣ِِ ْٛ ََّرب ٣ُ َّإِن   [:ُُ-ٗ]العاديات: ىجس;ٌْي
ألف أعماؿ ا١بوارح تابعة  ؛إ٭با خص أعماؿ القلوب بالتحصيل دكف أعماؿ ا١بوارح"

 ؛فإنو لوال البواعث كاإلرادات ُب القلوب ٤با حصلت أفعاؿ ا١بوارح ؛ألعماؿ القلوب
ََُّْٓٚج١َُّحمسـ فقاؿ: األصل ُب الذ   كلذلك جعلها  ٌٛ ِ كاألصل ُب  [،ِّٖ]البقرة: ىجسآز

َّْٛحمسدح فقاؿ: ا٤ب  .(ِ)"[ّٓ[، ك]ا٢بج:ِ]األنفاؿ: ىجسوَِجَْٚخ٤َُُّٚٓب٣ُُ
عن معصية اهلل كحواسو كا٢باصل أف من ا٣بيانة: أف ال ٰبفظ العبد جوارحو 

 ، جارحة من جوارحو.ال ٰبفظ أك 
كُب ا٤بقابل فإف من ا٣بيانة كذلك: عدـ استعماؿ ىذه ا١بوارح ُب طاعة اهلل 

 .كُب أعماؿ ا٣بّب كالرب 
ينبغي حفظو عن الغيبة كالنميمة كالكذب كاإلفك كالبهتاف كقذؼ  اللساف أمانةف

 ..كاللعن ، كعن السبٍّ اَّادلة بالباطلكعن  ،احملصنات، كعن السخرية كقوؿ الفحش
 . إٔب غّب ذلك

عوة ، كالد  كُب قوؿ ا٣بّب ،كقراءة القرآف ،يستعمل ُب ذكر اهلل  ينبغي أفك 
 كاإلصبلح بْب الناس. ،كالنهي عن ا٤بنكر ،عركؼكاألمر با٤ب ،إٔب اهلل 

 . ـ اهللدخل فيو ما حر  يأمانة فبل  كذلك  والبطنوالفم أمانة، 

 كالعيناف أمانة ٯبب حفظهما عن احملرمات.
 على العبد أف ٯبتنب ٠باع ما يغضب اهلل  ينبغي، كذلك أمانة  واألذناف 

كعن ا٤بهمات من أمر دينو  من آالت اللهو ا٤بعازؼ الٍب تشغل عن ذكر اهلل 
                                                             

 (.ُٔٗ/ِالكشاؼ ) (ُ)
 (.ِْٔ -ِّٔ /ِّ) مفاتيح الغيب (ِ)
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كدنياه، كأف ٯبتنب ٠باع الغيبة كالنميمة كاللمز كالفحش، كالقذؼ كالسب كاللعن، 
  .كيستهزأ بآيات اهلل  فيها كاَّالس الٍب يكفر
٠بات ، كجعل ذلك من كمدح ا٢بافظْب لو ،وٕبفظ أمر اهلل ، والفرج أمانة

كَْد حمس :اب ُب اآلخرة. قاؿ اهلل كأسباب دخوؿ ا١بنة، كالنجاة من العذ ،الفبلح
ٌَُِِٔن  ْؤ ٍُ ْ فْيََح ال

َ
ًْ َخاِشُػَٔن  1أ ِٓ ِ ًْ ِِف َصًَلح ُْ  ََ ِي ْػرُِطَٔن  2اَّله ٌُ َِ اليهْغِٔ  ًْ َغ ُْ  ََ ِي  3َواَّله

ِ فَاِغئَُن  ََكة ًْ لِيزه ُْ  ََ ِي ًْ َخافُِظَٔن  4َواَّله ًْ ىُِفُروِجِٓ ُْ  ََ ِي ْزَواجِ  5َواَّله
َ
ا إَِله لََعَ أ ٌَ ْو 

َ
ًْ أ ِٓ

ًْ َدرْيُ َمئٌَُِْي  ُٓ ًْ فَإِجه ُٓ اُج ٍَ ْح
َ
ًُ اىَْػاُدونَ  6َميََهْج أ ُْ وىَهَِم 

ُ
َِ ابَْخََغ َوَراَء َذلَِم فَأ ٍَ  ىجسَذ

 .[ٔ-ُ]ا٤بؤمنوف:
: حفظو من الزٗب، كاللواط، كا٤بساحقة، كحفظو من ويدخل في حفظ الفرج

 رية.إال من الزكجة كالس اإلبداء للناس كاالنكشاؼ ٥بم
كال يبطش ُّما، كال  ،فبل ٲبد العبد يديو إٔب ما يغضب اهلل ، واليداف أمانة

 دنياهبالنفع ُب  عليوتعود يستعملهما ُب الشر كاإليذاء، كإ٭با ٰبرص على أعماؿ 
 كآخرتو.

كأماكن  ،إٔب أماكن اللهو كالفسق كالفجور، فبل ٲبشي ُّما والرجالف أمانة
بل يسّب ُّما إٔب ما ينفعو ُب ، كالشبهات كا٤بنكر ،كالزكر كاإليذاء، كاالعتداءالظلم 

كصلة الرحم،  ك٦بالس العلم، دنياه كآخرتو من ٫بو: الكسب الطيب، كصبلة ا١بماعة،
 ..إٔب غّب ذلك. ا١بهاد ُب سبيل اهللك  ،كاإلصبلح بْب الناس

 
 :اضؼوىػاتباعػػ:اضتادطظػاضصورة

د عناف نفسو، فبل يكبح ٝباحها، كال إف من ظلم النفس كخيانتها: أف يطلق العب
، كال يتفكر ُب عاقبة اتباعو للهول، كيغفل عن مفاسد  عن غيها ينهاىاال ك  ،ٯباىدىا

 تَبتب على ذلك. ، كآثار خطّبةكثّبة
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 . (ُ)ا٥بول: ميبلف النفس إٔب ما تستلذه من الشهوات من غّب داعية الشرعك 
بساطها، كيكوف ذلك ُب مقابلة كقيل: "نزكع الن فس لسفل شهواهتا؛ لباعث ان

 . (ِ)معتلى الركح"
 . (ّ)"ا٥بول ميل الطبع إٔب ما يبلئمو": كقاؿ ابن ا١بوزم 

كقيل: "ا٥بول: ميل النفس إٔب ما ٙببو أك ٙبب أف تفعلو دكف أف يقتضيو العقل 
السليم ا٢بكيم؛ كلذلك ٱبتلف الناس ُب ا٥بول كال ٱبتلفوف ُب ا٢بق، كقد ٰبب ا٤برء 

. فأصل ا٥بول: (ْ)كالصواب. فا٤براد با٥بول إذا أطلق أنو ا٥بول اَّرد عن الدليل"ا٢بق 
ا٤بيل، ٠بي بذلك؛ ألنو يهوم بصاحبو ُب الدنيا إٔب كل داىية، كُب اآلخرة إٔب ا٥باكية؛ 

 .(ٓ)كلذلك ال يستعمل غالبنا إال فيما ال خّب فيو
رة من غّب فكر ُب "مطلق ا٥بول يدعو إٔب اللذة ا٢باض :قاؿ ابن ا١بوزم 

كإف كانت سببنا لؤلٓب كاألذل ُب العاجل -عاقبة، كٰبث على نيل الشهوات عاجبلن 
، فأما العاقل فإنو ينهى نفسو عن لذة تػيعىقٍّبي أ٤با، كشهوة تورث -كمنع لذات ُب اآلجل

           ندمنا، ككفى ُّذا القدر مدحنا للعقل كذمًّا للهول..أال ترل أف  الطفل يؤثر ما يهول

                                                             

(، ّْْ(، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم )ص:ِٕٓ( انظر: التعريفات، للجرجا٘ب )ص:ُ)
(، كبصائر ذكم التمييز، مادة: ُّّ/ّ(، دستور العلماء )ِٔٗالكليات، أليب البقاء الكفوم )ص:

(، قواعد الفقو، ٧بمد عميم اإلحساف ٕ/ُ(، كشف األسرار على أصوؿ البزدكم )ّٗٓ/ٓ)ىوم( )
(. كقيل: "ميل النفس إٔب ما هتول من غّب تقييد بالشريعة" انظر: البحر ا٤بديد ّٓٓكٍب )ص:الرب 
(ٕ/ِّّ.) 

 (.ّْْ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم )ص:ِ)
 (.ُِ( ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم )ص:ّ)
 (.ّٗ/ ِٕ( انظر: التحرير كالتنوير )ْ)
(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفها٘ب ْٗٗ/ُر ا٤بصوف )(، الدِّٔ/ٖ( انظر: تفسّب الثعليب )ٓ)

(، ابن عادؿ ُٖٔ -ُٕٔ/ُٔ(، )ِٓ/ِ(، تفسّب القرطيب )ُُْ/ُِ(، تفسّب الرازم )ْٖٗ)ص:
 (.ِِ/ُ(، ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب، البن القيم )ْٕٔ/ٕ(، )ِٕٔ/ِ)
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،  فػىيػىٍفضيلي العاقل عليو ٗبنع نفسو من ذلك، كقد يقع التساكم -كإف أداه إٔب التلف-
 بينهما ُب ا٤بيل با٥بول.

؛ ألف  البهائم كاقفة -أعِب: مىلىكىةى اإلرادة-كُّذا القدر فيضٍّلى اآلدمي على البهائم 
ما يدعوىا إليو الطبع  مع طباعها، ال نظر ٥با إٔب عاقبة، كال فكر ُب مآؿ، فهي تتناكؿ

من الغذاء إذا حضر، كتفعل ما ٙبتاج إليو من الركث كالبوؿ أم  كقت اتفق، كاآلدمي 
 .(ُ)ٲبتنع عن ذلك بقهر عقلو لطبعو"

، كمورٍّثه لقبيح األخبلؽ. ك   اتباع ا٥بول مفسده للقلب، كصادٌّ عن ا٥بداية كا٢بقٍّ
إذا  ،صػفةو ظهػػرت على السػػلوؾ كأقبحي  ،داءه عظيم، كشر  داءو خالط القلب كىو

كالضوابط الفكريًة إال  ما  ،فبل يعرؼ من ا٤بوازين العقليػػة ،ٛبك ن من ا٤برء أذىب عقلىوي 
فييعميو ا٥بول  ،كال يسمعي بأذنيو إال  ما ٰبب ،فبل يػيٍبًصري بعينيو إال  ما يهول ،كافق ىواه

. ،م وي عن ٠باع ا٣بّبكييصً  ،النظًر ُب العواقبعن ك  ،عن استبصاًر ا٢بق  كاإلذعاًف للحقٍّ
فأقحػػم  ،فملكى جوارحىوي قل  حياؤه من اهلل  ،كمٌب مؤل قلبو ا٥بول

يػٍّزي بْب حبلؿو أك حراـ، كال يفرٍّؽي بْب حقٍّ أك باطل. ككثرٍت  ،نفسػػو ُب معاصيػػو فبل ٲبي
وقهم، فيطعني ُب ىذا، فبل يبإب بأعراض الن اس كحق ،مع ذلك جيٍرأتيوي مع عباد اهلل 

كيشتمي ىذا، كيأكلي ماؿ ىذا، كينطلقي ُب ا٢بياة كا٤بسعور ال يلوم على شيء إال  ما  
كحدكديهي، ك٧بارميوي ، كاف منفعةن لو، بإكثار مالو، أك راحة نفسو. فأما ديني اهلل 

ا، كال فآخري ما يفكٍّري فيو، كأما حقوؽي الناس، كأعراضيهيم، كحرماتػيهيم، فبل يكَبث ٥ب
ٚبطيري لو بباؿ، فبل حقًّا اتبػػع، كال باطػػبلن اجتػػنب، كال خّبنا فػعل، كال شرًّا تػرؾ، كال 
معركفنا أٍسدل، كال منكرنا أنكر. كإف  من أشدٍّ أنواع االستبداد: استبدادى ا٥بول على 

 العقل، كا١بهل على العلم.
ما خالط ا٥بول شيئنا إال  كاتباع ا٥بول من أمراض القلوب، كمفسدات األعماؿ، ك 

أفسده، فإذا خالط العلمى أخرجو من االتباع إٔب االبتداع كالضبللة، كصار صاحبو من 
                                                             

 (.ُّ-ُِ( ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم )ص:ُ)
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أىل األىواء، كإف كقع ُب العبادة أخرجها إٔب الرياء ك٨بالفة السنة، كإف كقع ُب ا٢بكم 
ا٢بق  ..إٔب غّب ذلك. فإف اتبعتى أخرجو إٔب الظلم كا١بور كالصدٍّ عن سبيل اهلل 

 أكصلك إٔب ا١بنة، كإف اتبعت ا٥بول أكصلك إٔب النار.
كقد جاء النهي عن اتباع ا٥بول؛ لكونو يضل صاحبو، كيكوف سببنا ُب إضبلؿ 

سًِْياَّحمس :غّبه، كما قاؿ اهلل  َٖ َّ ٤ُّٚا َف
َ
ََّوأ ُ٘ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ ٤ُّٚا ََّف ََّْٓس ٤ٍََّْٓم ٤َ٢ْاءَ

َ
َّأ ٤ا ًُ ِ َّدَت ج َوَل

ََّظ٤َاءَِّالع َّ ْٞ ٤ُّٚاََّخ ََِّ٘وَف  [. ٕٕ]ا٤بائدة: ىجسبِي
إف  اتباع ا٥بول سبب لئلعراض كتكذيب اآليات البينة، كا٢بجج الظاىرة، 

َّحمس :كا٤بواعظ الزاجرة كما قاؿ اهلل  َُّمْعذَِٝص ٌّ َِّظْدٌص ٤ل٤ُا ُٔ ََّويَ ًْصُِف٤ا َُّح َّآيًَح َّيََصْوا 2َِّإَوْن
َّْٛ ٤َ٢ْاَء٢ُ

َ
٤اَّأ ًُ َج ث٤ُاََّوات   [.ّ-ِ]القمر: ىجسَوَكش 

من اتباع ا٥بول، كأكضح أنو من ا٤بضبلت عن  يب كقد حذ رنا الن
إف مما أخشى عليكم: شهوات الَغيّْ في بطونكم ا٥بداية، حيث قاؿ: فقاؿ: ))
 . (ُ)((وفروجكم، ومضالت الهوى

 .(ِ)((ومضالت الفتنكُب ركاية: ))
ََّرةَفَّحمس :كُب ا٤بقابل فإف  ٨بالفة ا٥بول سبيل الفبلح كما قاؿ اهلل  ْٞ َٜ ةَّ  ٜ

َ
َوأ

َّال٤َ٣َْىَََّّٜ ِٞ َطََّي
ّْ ةَمََّرب١ََِِّّوجَََهَّاَل  َوى40َََّّٔ

ْ
أ َٝ ْ َّال َّاْْل٠َ َحَِِّهَ  [.ُْ-َْ]النازعات: ىجس41َِإِن 

كرٗبا يكوف اتباعي ا٥بول موافقنا ٤با أدل إليو العلم بصحيح الفكر، كصريح العقل، 
واء كلكنو ُب الغالب مضله ك٨بتلط؛ كلذلك جاء الت حذير من االقتداء بأصحاب األى

٤َ٢ََُّّحمس :كمتابعتهم حيث قاؿ  َٕ ََّرب  ََْْيَِّيٍِْٚمَّإِن  ِ َّث ْٛ ٤َ٢ْان٣ِِ
َ
٤َُّٚنَّثِأ سًِْياََِّلُِق َٖ َّ ِإَون 

                                                             

(: َُُ/ّ[. قاؿ ا٤بنذرم )ُُٓ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ّْْٖ[، كالبزار ]ُّٕٕٗ] أخرجو أٞبد (ُ)
(: "رجالو رجاؿ الصحيح؛ ألف أبا ا٢بكم ُٖٖ/ُ"بعض أسانيدىم رجالو ثقات". كقاؿ ا٥بيثمي )

البنا٘ب الراكم عن أيب برزة بينو الطربا٘ب فقاؿ: عن أىب ا٢بكم ىو ا٢بارث بن ا٢بكم، كقد ركل لو 
(، كالبيهقي ُب )الزىد الكبّب( ِّ/ِم كأصحاب السنن". كما أخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )البخار 

[ُّٕ.] 
 ."ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح" :(َّٔ-َّٓ /ٕ)  قاؿ ا٥بيثمي [.ُِٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)
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ََّٞ َذِسي ًْ ُٝ ْ َّثِةل ُٛ ْيَٚ
َ
أم: يضلوف فيحرٍّموف كٰبللوف بأىوائهم كشهواهتم، من  [،ُُٗ]األنعاـ: ىجسأ

َِّحمس :غّب تعلق بشريعة. كقولو  َّث ُٛ ْيَٚ
َ
َّأ ٤َ٢َُّ َٕ ََّرب  ََّٞإِن  َذِسي ًْ ُٝ ْ ، أم: ا٤بتجاكزين ىجسةل

 ٢بدكد ا٢بقٍّ إٔب الباطل، كا٢ببلؿ إٔب ا٢براـ.
ث٤ُاَّحمس عن اتٍّباع أىًل األىواء فقاؿ: كقد هنى ا٢بق   ش  َٖ َّ َٞ ِي ٤َ٢ْاَءَّاَّل 

َ
َوَلَّدَت جِْىَّأ

ًِْسل٤ُنََّ ََّح ْٛ َّثَِصب٣ِِّ ْٛ َِّو٢َُ ٤٠َُِٜنَّثِةْْلِرَصة ََّلَّيُْؤ َٞ ِي َّحمس [،َُٓ]األنعاـ:َّىجسثِآيَةد٠َِةََّواَّل  ٠َْٚةَكَّلََعَ ًَ ََّج  ٛ ُث
٤نََّ ُٝ ًَْٚ ََّح ََّل َٞ ِي َّاَّل  ٤َ٢ْاَء

َ
َّأ َّدَت جِْى ََّوَل ٣ًَْة ََِّةد جِ ْمصِ

َ
َّاْْل َٞ ِٜ َّ ٍح ًَ فهذه اآليات  [.ُٖ]ا١باثية: ىجسَْشِي

 نص ُب التحذير من اتباع أىل األىواء.
، كالغفلةي عن أف  اتباع ا٥بول مرضه سببو الركوفي إٔب الدنيا كقد بْب ا٢بق  

ََّمصٌَضَّحمس :اآلخرة، كاالنشغاؿ ٗبا يفُب، كإيثاره على ما يبقى، قاؿ اهلل  ْٛ ِِف٤َُُّٚٓب٣ِِ
ةَََّك٤ُٟاَّيَْسِشث٤ُنََّ َٝ ِ َّث ٌٛ ِِل

َ
ََّيَشاٌبَّأ ْٛ ََّمصًَفةََّول٣َُ ُ َّاَّلل  ُٛ  [. َُ]البقرة: ىجسََِضاَد٢ُ

ََّمَصًفةحمس :قولو  :قاؿ القرطيب  ُ َّاَّلل  ُٛ م إٔب ، "أم: ككلهىجسََِضاَد٢ُ
 . (ُ)أنفسهم، كٝبع عليهم ٮبـو الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إٔب اىتماـ بالدين"

كما ترؾ الطريق ا٤بستقيم من تركو إال  ألنو  ،إف  ا٥بول إلوه يعبدي من دكف اهلل 
 قد اتبع ىواه.

كما يقتضيو ىذا اإلٲبافي من التزاـو  كيتصور بعض الناس أف  اإلٲباف باهلل 
٭با ىو تكبيله للنفس، كتقييده ٥با، كأف  الناس كجدكا ليكونوا أحرارنا، كلينطلقوا بالدين إ

ُب ا٢بياة على طبيعتهم، فيشبعوا رغباهتم كأىوائهم، فهل سد  الديني منافذى ا٢برية أماـ 
 اإلنساف ا٤بكلف؟!

ذا كا١بواب أف  العقل البشرم ال ٲبكن أف ٱبلو من الش يء كضدٍّه أك ما يقابلو، فإ
اشتغل تلقائيًّا باإلٲباف بسواه، سيؤمن ُّواه فيتبعو على ٫بو  خبل من اإلٲباف باهلل 

َْٟخَّدَُس٤ُنََّيَٚي١َِّْحمس :ُّيميٍّ ليس لو ضابط، يقوؿ اهلل 
َ
َِأ
َ
ََشَّإِل٤َ٢ََّ١ُ٣ََاهَُّأ َّاَت  ِٞ َٜ يَْخَّ

َ
َرأ
َ
أ

ََشَّإِل٣َََّحمس :كقاؿ  [،ّْ]الفرقاف: ىجسَوكِيًًلَّ َّاَت  ِٞ َٜ يَْخَّ
َ
ََِصأ
َ
َّيِْٚمٍَّأ َّلََعَ ُ ٚ ١َُّاَّلل  َف

َ
ََّوأ  ىجس٤َ٢ََّ١ُاهُ

                                                             

 (.ُٕٗ/ُ( تفسّب القرطيب )ُ)
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با٤باؿ فيجرم الىثنا خلفو، طالبنا للزيادة، فبل يؤدم حقًّا،  -مثبلن -سيؤمن  [.ِّ]ا١باثية:
كال يبإب من أم مصدر حصل عليو.. سيؤمن باللذة فيشرب كيز٘ب كيفسق كيتحلل، 

تعس )) :فتضيع شخصيتو، كيصبح مصدرى خطرو على ٦بتمعو. يقوؿ النيب 
 . (ُ)((عبد الدينار، والدرىم، والقطيفة، والخميصة
ًلُلَّحمس :كالقرآف يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب ُب قولو  َّالق  َّإِل  ِ ّْ َّاِْلَ َس ًْ ََّب ةَذا َٝ  ىجسَذ

أك  أم: أن و ال فراغ، كال ٲبكن أف يرتفع النقيضاف. إما إٲباف باهلل  [،ِّ]يونس:
النَّاِس يَػْغُدو فَػَباِئٌع نَػْفَسُو َفُمْعِتُقَها َأْو  ُكلُّ )) :إٲباف بسواه. كقد قاؿ النيب  

 ُب )النونية(: . كيقوؿ ابن القيم (ِ)((ُموِبُقَها
ػػػػػػػػػػػػػيطػاف  ىػػػربوا من الرٍّؽ الػػػػػذم خػػلػػػقػوا لػػػػػو  فبػػػػػلو برؽٍّ الن فػػػػػس كالش 
 ػػػػػػػػػػػػوا بالذؿ كا٢برمػػػػػػػػػػاففقد ارتضػػ  ال ترض ما اختاركه ىم لنفوسػػػػػهم
 (ّ)ٓب يسق منها الرب ذا الكفراف  لػو سػػػاكت الدنيػػػػػا جنػػػػػػػػاح بعوضة

فهو متبعه  كلرسولو  إف  اإلنساف إف ٓب يكن مستجيبنا هلل 
، أك للهول، كليس ىناؾ منزلة بْب ا٤بنزلتْب، كال طريقه بْب الطريقْب. فإم ا أف تتبعى ا٢بق  

ا٣بطأ كاتباع ا٥بول قرينْب، كجعل الصواب ك٨بالفة  تتبعى ا٥بول، فقد جعل اهلل 
  ا٥بول قرينْب.

َول٤ََّْحمس  -:كما قاؿ اهلل -كأحد األمرين يرفع صاحبو، كاآلخر يهوم بو 
َجَى٤َ٢ََّاهَُّ رِْضََّوات 

َ
َّإََِلَّاْل ْرَْلَ

َ
٠ِٗ ١َُّأ ٠ًَْةهَُّث٣َِةََّوَٙ  [.ُٕٔ]األعراؼ: ىجسِػئ٠َْةَّلََصَذ

إف  اتباع ا٥بول يتناقض مع سلوؾ طريق ا٢بق كالعدؿ؛ فإف أساس العدؿ: اتباع 
ٰبب  ا٤بقسطْب. كُب ا٤بقابل فإف  اتباع  فإنو  ؛ا٢بق، كىو سببه حملبة اهلل 

كالضبلؿي سببه ُب العذاب الشديد يـو  ،ا٥بول سببه للضبلؿ عن سبيل اهلل 
                                                             

 [.ّْٓٔ، ِٕٖٖ، ِٖٖٔالبخارم ]( صحيح ُ)

 [. ٔٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.َّٖمًب القصيدة النونية )ص: (ّ)
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َّدَت َّحمس :القيامة. يقوؿ اهلل  ٤َُّٚنََّوَل َّيَِق َٞ ِي َّاَّل  َّإِن  ِ َّاَّلل  ِ٘ ََّظبِي ْٞ ََّخ َٕ
 ٚ َّال٤َ٣َْىََّذُيِق جِِى

َّاِْلَِعةِبَّ َّي٤ََْم َّنَُع٤ا ة َٝ ِ َّث ََّػِسيٌس ََّيَشاٌب ْٛ َّل٣َُ ِ َّاَّلل  ِ٘ ََّظبِي ْٞ  :كقاؿ اهلل  [،ِٔ]ص: ىجسَخ
ًِْسل٤ُاحمس ْنَّتَ

َ
٤اَّال٤َ٣َْىَّأ ًُ  [.ُّٓ]النساء: ىجسًََِلَّدَت جِ

 منها: كآثار خطّبة، اسد كثّبة،كيَبتب على اتباع ا٥بول مف
 .ل مفسده للقلب كصادٌّ عن ا٥بدايةاتباع ا٥بو أف   - ُ
 .ا٤بعاصي كالكفر  - ِ
 .الفساد العظيم كالببلء العاـ  - ّ
   .ظهور االختبلؼ ا٤بذمـو بْب ا٤بسلمْب  - ْ
 .اتباع ا٤بتشابو - ٓ
 ا٢برماف من العوف كالتأييد اإل٥بي كالتوفيق.   - ٔ
 ع ا٥بول يصاب ٗبرض القلب ٍب قسوتو كموتو.متب  - ٕ
 متبع ا٥بول يصاب باال٫براؼ ُب الفكر كالسلوؾ.  - ٖ
 االستهانة بالذنوب كا٤بعاصي.  - ٗ

متبع ا٥بول يصاب بالعجب كغركر العلم، فبل ٯبدم معو النصح  - َُ
 كاإلرشاد.
 متبع ا٥بول يفتح على نفسو مداخل الشيطاف. - ُُ
 . خل  إٔب االبتداع ُب دين اهلل اتباع ا٥بول مد - ُِ
 متبع ا٥بول يصاب بالتخبط كعدـ ا٥بداية إٔب الطريق ا٤بستقيم.   - ُّ
 متبع ا٥بول يعمل على إضبلؿ اآلخرين، كإبعادىم عن الطريق.  - ُْ
 سوء ا٣باٛبة. - ُٓ
 سوء العاقبة ُب اآلخرة. - ُٔ

ية، كسبل الوقاية )عقبات ُب طريق ا٥بداكقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: 
 .منها(
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 :ػاضظغسػرنػاضرضاػ:اضطاذرةػاضصورة
كمن ىذه  العبد ُّا عما يضرىا من اآلفات. يػىٍنأىلأف ال  :إف من خيانة النفس

؛ ألف  الرٍّضا هاالشعور بالكماؿ كالرضا عن: الٍب تصيب النفس بالعجب كالغركر اآلفات
اه، كذلك يوجب تغطية عيوُّا عن النفس يعِب: االنقياد كاإلذعاف ٤با ٙببو كترض

كمساكئها كقبائحها، كال بد  أف تورد صاحبها عندئذ ا٤بهالك، كأكؿ ىذه ا٤بهالك: 
٤ءَِّحمس: إعجابو بنفسو األمارة بالسوء، كقد قاؿ اهلل  َّثِةلعُّ ةَرةٌ  ٜ

َ
ََّْل َط ّْ َّاَل   ىجسإِن 

َُّٛحمس :كقاؿ اهلل  [،ّٓ]يوسف: ْيَٚ
َ
َّأ ٤َ٢َُّ ْٛ َعُس ُّ جْ

َ
َّأ ٤ا َّدَُضكُّ َّات ََقًََََِّّل ِٞ َٝ ِ  [،ِّ]النجم: ىجسث

ََِّذِيًًلَّحمس ٤َن ُٝ َُّحْوَٚ ََّوَل َّيََؼةُء ْٞ َٜ َّ َّيَُضّّكِ ُ َّاَّلل  ِ٘ َّثَ ْٛ َع٣ُ ُّ جْ
َ
َّأ ٤َن َّيَُضكُّ َٞ ِي َّاَّل  َّإََِل َّدََص ْٛ َ ل

َ
 ىجسأ

عآب ٖبفيات النفوس ككمائنها، كما انطوت عليو من قبيح أك  ألنو  [؛ْٗ]النساء:
 ا٤بد عْب، كال يظلم أحدنا.حسن، فيزكي من يستحق التزكية، كيفضح 

كما أف الشعور بالكماؿ كالرضا عن النفس من أسباب الكرب كالعجب كغركر 
َّثِةْْلَي٠َِّةِتَّحمس : اهللالعلم، كىو ٩با يصرؼ عن ا٢بق، كما قاؿ  ْٛ َّرُُظ٣ُُٚ ْٛ ةََّجةَءت٣ُْ  ٝ ََِٚ

َِّٛ َّاًِْْٙٚ َٞ ِٜ َّ ْٛ ةَّي٠َِْس٢ُ َٝ ِ  [.ّٖ]غافر: ىجسَِصُِخ٤اَّث
"أصل كل معصية كغفلة كشهوة: الرضا عن النفس،  : قاؿ ابن عطاء اهلل

كأصل كل طاعة كيقظة كعفة: عدـ الرضا منك عنها. كألىف تصحب جاىبلن ال يرضى 
عن نفسو خّب لك من أف تصحب عا٤با يرضى عن نفسو، فأم علم لعآبو يرضى عن 

ى عن ؛ ألف ا١باىل الذم ال يرض(ُ)نفسو؟ كأم جهل ١باىل ال يرضى عن نفسو؟ اىػ"
، بل يبحث كينقب كٯبتهد إٔب أف يتحرر من ا١بهل. كالعآب الذم  حالو ال يبقى جاىبلن

 يرضى عن نفسو ال يبقى عا٤با.

                                                             

 (.ُِٓ/ُ(، البحر ا٤بديد )ُّٕ(، شرح ابن عباد على ا٢بكم )ص:ِّٗ/ٓ(  انظر: تفسّب الثعاليب )ُ)
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كقاؿ: "الرضا عن النفس أصل ٝبيع الصفات ا٤بذمومة، كعدـ الرضا عنها أصل 
الصفات احملمودة، كقد اتفق على ىذا ٝبيع العارفْب، كأرباب القلوب؛ كذلك ألف 

 ا عن النفس يوجب تغطية عيوُّا كمساكيها، كيصيػٍّري قبيحها حسننا، كما قيل:الرض
 (ُ)كعىْبي الرضا عن كيلٍّ عيبو كليلةه***

كعدـ الرضا عن النفس على عكس ىذا؛ ألف  العبد إذ ذاؾ يتهم نفسو،  
 كيتطلب عيوُّا، كال يغَب ٗبا يظهر من الطاعة كاالنقياد، كما قيل ُب الشطر األخّب:

  (ِ)***كما أف  عْبى الٌسخط تبدم ا٤بساكيا                              
فمن رضي عن نفسو استحسن حا٥با، كسكن إليها، كمن استحسن حاؿ نفسو، 
كسكن إليها استولت عليو الغفلة، كبالغفلة ينصرؼ قلبو عن التفقد كا٤براعاة ٣بواطره، 

ده من ا٤براقبة كالتذكّب ما يدفعها فتثور حينئذ دكاعي الشهوة على العبد، كليس عن
كيقهرىا، فتصّب الشهوة غالبة لو بسبب ذلك. كمن غلبتو شهوتو كقع ُب ا٤بعاصي ال 
٧بالة. كأصل ذلك رضاه عن نفسو، كمن ٓب يرض عن نفسو ٓب يستحسن حا٥با، كٓب 

 . (ّ)يسكن إليها"
 قاؿ الشاعر: 

 كالت كر ـً  ا٢ًبجىا غّب إٔب نيًسٍبتى              لذة كػػػل ُب النػ ٍفسى  أطعػػػتى  ما إذا     

                                                             

(، َٗ( البيت ينسب لعبد اهلل بن معاكية بن عبد اهلل بن جعفر. انظر: ديواف عبد اهلل بن معاكية )ص:ُ)
(، َْْ(، األمثاؿ ا٤بولدة )ص:ُْٗ/ِ(، العقد الفريد )ُٔ/ّ(، عيوف األخبار )ِّٔ/ّا٢بيواف )

(. ِّّ، ُِْ/ُِ(، األغا٘ب )ٓٓ/ِ(،  ا٢بماسة البصرية )ُُِْ -َُِْ/ِا٢بماسة ا٤بغربية )
 ( إٔب ا٤بتنيب.َُّكنسب ُب )التمثيل كاحملاضرة( )ص:

 .-كما تقدـ- ( كالشطر األكؿ منو: "كعْب الرضا عن كل عيب كليلة" ِ)
 (.ُْٕ -ُّٕعباد على ا٢بكم )ص: ( شرح ابنّ)
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 (ُ)احملر ـً  القبيح األمر إٔب دىعىٍتكى     دعوة كل ُب النػ ٍفسى  أجبتى  ما إذا
أنو يورد صاحبو ا٤بهالك، فيضل عن ا٢بق كما عن  :كمن آثار الرضا عن النفس

َّاحمسعن الكفار أهنم قالوا للمستضعفْب:  حكى اهلل   ٞ َٜ َّ ٢َُؤَلءِ
َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ُ َّلل 

أم: بشرؼ اإلٲباف، مع أف الشرفاء على زعمهم، أكٔب بكل  [،ّٓ]األنعاـ: ىجسثَي٠َِ٠ْة
شرؼ، فلو كاف شرفنا النعكس األمر، فهو إنكار ألف ٱبص ىؤالء من بينهم بإصابة 

َّحمس٨بربنا عن آفة ضبل٥بم:  ا٢بق، كالسبق إٔب ا٣بّب، ككقولو  ْٛ آيَةُت٠َةَِّإَوَذاَُّتذََْلََّيَٚي٣ِْ
ََِّٟسيًّة ُٞ ْخَع

َ
ةََّوأ ًٜ ة َٔ َٜ َّ ََّرْْيٌ ْْيِ َٔ صِي َّ

َّاْٙ يُّ
َ
٤٠ُاَّأ َٜ َّآ َٞ ِي ُصواَّلَِّل  َّ ََّز َٞ ِي  [.ّٕ]مرٙب: ىجسثَي٠َِّةٍتََّٓةَلَّاَّل 

ْرَذل٤ُنََّحمسَّ:كقاؿ قـو نوح 
َ
َّاْْل َٕ ًَ َج ََّوات  َٕ َ َّل ُٞ ِٜ ُْٟؤ

َ
َّأ  [،ُُُ]الشعراء: ىجسَٓةل٤ُا

ََّكََّحمسكحكى عن كفار قريش أهنم قالوا:  َّث١َِِّل٤َْ ََّح٣ْذَُسوا ْٛ َ َّل َِّإَوذْ َّإَِِل١ِْ ٤َٟة ُٔ ََّظَج ة َٜ َّ ا ََّرْْيً َن
ٌَّٛ ََِّٓسي ٌٕ ٤ل٤َُن٢َََّشاَّإِِْ ُٔ   [.ُُ]األحقاؼ: ىجسََِعَي

 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.
 

ػػاضحادغظػاضصورة ػاضطذروعػزغراضصدبػاضخغاظظػسيػػرذرة:
 :وأصلػاضحرام

 
 أكل الماؿ الحراـ وبياف عاقبتو: أوًًل: التحذير من

كيعد ىذا الباب من )خيانة النفس( من حيث عدـ صيانتها عن أكل أمواؿ 
 الناس بالباطل، كعن تناكؿ ا٣ببائث كاحملرمات ٩با يضر ُّا ُب العاجل كاآلجل.

                                                             

"أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد، قاؿ: أنبأنا أٞبد بن علي بن ثابت، قاؿ: أنشد٘ب أبو  :( قاؿ ابن ا١بوزم ُ)
(، كانظر: ِٓعبد اهلل ٧بمد بن أٞبد الشّبازم الواعظ: إذا ما أطعت النفس..اْب" ذـ ا٥بول )ص:

 (.َُْ/ُٓ(، تاريخ دمشق )ّٕٕ/ُ(، تاريخ بغداد )َْٕ/ُٓالبداية كالنهاية )
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كما -(؛ ٤با يَبتب عليو من اإلضرار باآلخرين خيانة الناس) يعد ذلك منك 
 .-ضعوسيأٌب بياف ذلك ُب مو 

كينبغي على ا٤بسلم أف ٰبرص على الكسب الطيب، كأف يتحرل ا٢ببلؿ ُب 
 مطعمو كمشربو كملبسو. 

 ، كما ٰبصلو ُب كسبو من ا٤باؿ فهو أمانة ُب يده، فينبغي أف ال يستعملو ُب ٧بـر
كأف يسارع إٔب أداء حقو، كأف ال يفَب عن استعمالو ُب كجوه ا٣بّب، طالبنا األجر من اهلل 

 ، كرنا لو على نعمو.  كشا 
٤ًُاَّحمس :قاؿ اهلل  َّدَت جِ ََّوَل ََّلّيًِجة ََّخًَلًل رِْض

َ
َّاْْل َِِّف ة  ٝ َِّم َُُّك٤ُا َّاَل ةُس ٣َة حُّ

َ
َّأ يَة

جِْيٌَّ ُٜ َّ ََّيُسو ٌّ ْٛ يَْمةِنَّإِٟ ١ََُُّٙس  [.ُٖٔ]البقرة: ىجسُرُم٤َاِتَّالؼ 
ََّليِّجََّحمس :كقاؿ اهلل  ْٞ ِٜ َّ ٤ا ُٔ ِّْٟ

َ
٤٠ُاَّأ َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ

َ
َّأ ْرصَْج٠َةَّيَة

َ
ةَّأ  ٝ ََّوِم ْٛ َعبْذُ َٖ ةَّ َٜ ةِتَّ

َّذِي١َِّ ُِٝق٤ا َْ َُّت ْن
َ
َّأ َّإِل  َّثِآِرِشي١ِ ْٛ ََّولَْعُذ ٤َن ُٔ َُّت٠ِّْ ١ُْ٠ِٜ َّاْْلَجِيَرَّ ٤ا ُٝ  ٝ َّتََي رِْضََّوَل

َ
َّاْْل َٞ ِٜ َّ ْٛ َُٙس

َََّحِيسٌَّ ِِن ٌّ ٍَ َّ َ َّاَّلل  ن 
َ
٤اَّأ ُٝ  [.ِٕٔ]البقرة:  ىجسَواْيَٚ

ن أطيب ا٤باؿ كأجوده، كينهاىم عن عباده ا٤بؤمنْب باإلنفاؽ م يأمر اهلل 
ال  :ا. كيقوؿ ٥بمطيب ال يقبل إال طيبن   ألف اهلل ؛التصدؽ بأرذؿ ا٤باؿ كأخسو

تقصدكا ا٤باؿ ا٣ببيث لتنفقوا منو، كىذا ا٤باؿ ا٣ببيث لو أنو أعطي إليكم ٤با أخذٛبوه، 
  كأنو أغمض عينيوة،  أخذ الشيء على كراى (:اإلغماض)إال عن إغماض كحياء. ك

 كراىية أف يراه.
َََّحِيسٌَّحمس : قولوك  ِِن ٌّ ٍَ َّ َ َّاَّلل  ن 

َ
٤اَّأ ُٝ يعِب بذلك " : قاؿ أبو جعفر ىجسَواْيَٚ

غِب عن صدقاتكم كعن غّبىا،  كإ٭با  جل ثناؤه: كاعلموا أيها الناس أف اهلل 
كيقوم ُّا  ليغِب ُّا عائلكم،  ؛رٞبة منو لكم ؛أمركم ُّا، كفرضها ُب أموالكم

 فهو .(ُ)لكم عليها ُب اآلخرة مثوبتكم، ال من حاجة بو فيها إليكمضعيفكم، كٯبزؿ 
َََّحِيسٌَّحمس ِِن ٌّ  .٧بمود ُب ٝبيع أفعالو كأقوالو كشرعو كقدرهك  ،مستحق للحمدأم:  ىجسٍَ

                                                             

 (.َٕٓ/ٓتفسّب الطربم ) (ُ)
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خيار األمواؿ،  :ا٤براد بالطيبات" :قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور 
 ،كالتجارة  ،ا٤برء بسعيوما ينالو  :فيطلق الطيب على األحسن ُب صنفو. كالكسب

كالصيد. كيطلق الطيب على ا٤باؿ ا٤بكتسب بوجو حبلؿ ال ٱبالطو  ،كالغنيمة ،كاإلجارة
 . ظلم كال غش، كىو الطيب عند اهلل

وًل يقبل  -من تصدؽ بصدقة من كسب طيب)) :كقوؿ النيب 
  .(ُ)((  ا٢بديثتلقاىا الرحمن بيمينو -ااهلل إًل طيبً 

َّحمس :كقاؿ  َّث١ََِِّوَُّك٤ُا ْٛ جُْذ
َ
َّأ ِي َّاَّل  َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ ََّوات  ََّلّيِجًة ََّخًَلًل ُ َّاَّلل  ُٛ ََّرزََُٓس ة  ٝ ِم

٤٠ُِٜنََّ  [.ٖٖ]ا٤بائدة: ىجسُمْؤ

ْنَّحمس :كقاؿ 
َ
َّأ َََّتَة٤َُِن رِْض

َ
َّاْْل َِِّف ٤َن ُّ ًَ َُّمْعَذْق ٌ٘ ََِّٓٚي ْٛ جْذُ

َ
َّأ َّإِذْ ُصوا ُٖ َواذْ

َّث٠ََِْصَِّ ْٛ ي َسُز
َ
ََّوأ ْٛ ََِّآَواُز َّاَل ةُس ُٛ ُس َّ ََّحَذَزم  ْٛ ٚ ُس ًَ ََّٙ ّيَِجةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ ْٛ ََّوَرزََُٓس ِ ه

ُصونََّ ُٗ  [.ِٔ]األنفاؿ:  ىجستَْؼ

َّحمس :كقاؿ  ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ َّوََج ْزَواًجة
َ
َّأ ْٛ ِعُس ُّ جْ

َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ََّج ُ َواَّلل 

َّوََّ َّيُْؤ٤٠َُِٜن ِ٘ جِةْْلَةِل
َِ
َ
َّأ ّيَِجةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ ْٛ ََّوَرزََُٓس َسةً َّ َّوََخ َّثَنَِْي ْٛ ْزَواِجُس

َ
َّأ ْٛ ٢َُّ ِ َّاَّلل  َِٝخ ًْ ِ ب٠ِ

ُصونََّ ُّ  [. ِٕ]النحل: ىجسيَْس
َّْٛحمس :كقاؿ  ٠ُْذ ُٖ َِّإِْنَّ َخَّاَّلل  َٝ ًْ ِ ُصواَّٟ ُٗ ََّخًَلًلََّلّيًِجةََّواْػ ُ َّاَّلل  ُٛ ةََّرزََُٓس  ٝ َُُِك٤ُاَِّم
ًْجُُسونََّ  [.ُُْ]النحل: ىجسإِي ةهََُّت
َِّحمسَّ:كقاؿ  َّاَِْٙبّ َِِّف ْٛ َّوَََح٠ََْٚة٢ُ َّآَدَم َّثَِِن ٠َة ْٜ ص 

َٖ َّ ْس َٔ ََّوَٙ َٞ ِٜ َّ ْٛ ََّوَرزَْر٠َة٢ُ ََّواْْلَْدصِ
ِقيًًلَّ ّْ ٠َةََّت ْٔ ََّرَٚ ْٞ  ٝ سٍِْيَِّم َٖ َّ َّلََعَ ْٛ ٠َْٚة٢ُ ّيَِجةِتََّوَِق   [.َٕ]اإلسراء:َّىجساٙم 

َّْٛحمس :كقاؿ  ََّيَٚيُْس  ٘ ََّذيَِد َّذِي١ِ ٤ْا ََ َّتَْم ََّوَل ْٛ ََّرزَْر٠َةُز ة َٜ َّ ََّلّيَِجةِت ْٞ ِٜ َّ ُُك٤ُا
َقَّ ٍَ ََّيَٚي١َِّْ ْ٘ ِ ََُّيْٚ ْٞ َٜ ْس٤َ٢ََّىٍََقِِبََّو َٔ  [.ُٖ]طو: ىجسِِبََّذ

٤َُٚنَّحمس :كقاؿ  َٝ ًْ ََّت ة َٝ ِ َّث َّإِّّنِ ََّؾةِِلًة ٤ُٚا َٝ ََّواْخ ّيَِجةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ َُُّك٤ُا ُ٘ َّالصُُّظ ٣َة حُّ
َ
َّأ يَة

ٌَّٛ  .[ُٓ]ا٤بؤمنوف:  ىجسَيِٚي
                                                             

 [.َُُْ[، كمسلم ]َّْٕ، َُُْ(. كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( ]ٔٓ/ّالتحرير كالتنوير ) (ُ)
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خَّْحمس :كقاؿ 
َ
ََِّأ ْٛ َرُك ةَءَّث٠َِةًءََّوَؾ٤  َٝ رَْضَََّٓصاًراََّوالع 

َ
َّاْْل ُٛ ََُّٙس َ٘ ًَ ِيََّج َّاَّل  ُ َّاَّلل  َٞ َع

ِْٝيََّ َ ةل ًَ َّاْٙ َّرَبُّ ُ َّاَّلل  ََّذَذَجةَرَك ْٛ ََّربُُّس ُ َّاَّلل  ُٛ ََّذُِٙس ّيَِجةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ ْٛ ََّوَرزََُٓس ْٛ  ىجسُؾ٤ََرُك
 [.ْٔ]غافر:

ةحمس :كقاؿ  ًٜ ة ًَ ْزَّكََّل
َ
٣َةَّأ حُّ

َ
عن   ركل الطربم [.ُٗ]الكهف: ىجسََِْٚي٠ُْوْصَّأ

 .(ُ)كرجحو الطربم ،أحل قاؿ:   سعيد بن جبّب
العبد ٰبرص على الكسب الطيب فهو ال يغش، كال ٱبدع، كال كإذا كاف 

من أين يكذب، كال يطلب ا٤باؿ بطريق غّب مشركع؛ فإف العبد يسأؿ عن مالو 
قاؿ: قاؿ  عن أيب برزة األسلمي ، كما جاء ُب ا٢بديث: كفيم أنفقو ،اكتسبو

ًل تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ عن عمره فيم )) :رسوؿ اهلل 
أفناه، وعن علمو فيم فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو، وعن جسمو 

 .(ِ)((فيم أباله
إفَّ َأوََّؿ ما يُػْنِتُن من اإلنساف بطُنُو، فمن استطاع أف ًل )) :كقاؿ 

 .(ّ)((يأكَل إًلَّ طَيًّْبا فْليْفَعلْ 
أيها الناس، إف ))  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 

يَةَّحمس طَيٌّْب ًل يقبل إًل طَيًّْبا، وإف اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو اْلُمْرَسِليَن، فقاؿ: اهلل
ٌَّٛ ََّيِٚي ٤َُٚن َٝ ًْ ََّت ة َٝ ِ َّث َّإِّّنِ ََّؾةِِلًة ٤ُٚا َٝ ََّواْخ ّيَِجةِت َّاٙم  َٞ ِٜ َّ َُُّك٤ُا ُ٘ َّالصُُّظ ٣َة حُّ

َ
 ،[ُٓ]ا٤بؤمنوف:  ىجسأ

َِّٜحمس: وقاؿ ٤٠ُاَُُّك٤ُاَّ َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ
َ
َّْٛيَةَّأ ةََّرزَْر٠َةُز َٜ ََّلّيِجَةِتَّ ثم ذكر الرجل  ،[ُِٕ]البقرة: ىجسْٞ

                                                             

(، كانظر: الكشف كالبياف َْٓ/ٔ(، فتح البارم، البن حجر )ّٖٔ/ُٕانظر: تفسّب الطربم )( ُ)
 (.ّْٕ/ٓ(، الدر ا٤بنثور )ُُْ/ّ) الواحدم، أليب ا٢بسن يدالوسيط ُب تفسّب القرآف اَّ(، ُُٔ/ٔ)

[، كأبو نعيم ُب ّْْٕ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ُِْٕ( أخرجو الَبمذم ]ِ)
 (.  ِِّ/َُ)ا٢بلية( )

 [.ُِٕٓخارم ]صحيح الب( ّ)
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يطيل السفر أشعث أغبر، َيُمدُّ يديو إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمو حراـ، 
 .(ُ)((؟ومشربو حراـ، وملبسو حراـ، َوُغِذَي بالحراـ، فأنى يستجاب لذلك

كىو  ،قائصا٤بنزه عن الن :ٗبعُب الطيب ُب صفة اهلل  : قاؿ القاضي
  .(ِ)الزكاة كالطهارة كالسبلمة من ا٣ببث :كأصل الطيب .القدكس :ٗبعُب

كىذا ا٢بديث أحد األحاديث الٍب ىي قواعد ": قاؿ اإلماـ النوكم 
ا٢بث على  :كفيو .ا ُب جزءكقد ٝبعت منها أربعْب حديثن  ،كمبا٘ب األحكاـ ،اإلسبلـ

كفيو أف ا٤بشركب كا٤بأكوؿ كا٤بلبوس  ،اإلنفاؽ من ا٢ببلؿ كالنهي عن اإلنفاؽ من غّبه
كأف من أراد الدعاء كاف أكٔب  ،ا ال شبهة فيو خالصن ك٫بو ذلك ينبغي أف يكوف حبلالن 

  .باالعتناء بذلك من غّبه
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماء يا رب ): )قولو

 ،سفر ُب كجوه الطاعات كحجأنو يطيل ال -كاهلل أعلم-معناه  ((إٔب آخره ..يا رب
  .كصلة رحم كغّب ذلك ،كزيارة مستحبة

 .ىو بضم الغْب كٚبفيف الذاؿ ا٤بكسورة ((وغذي بالحراـ)) :قولو 
 ،من أين يستجاب ٤بن ىذه صفتو :أم (،(فأنى يستجاب لذلك)) :قولو 

 .(ّ)؟!"ككيف يستجاب لو
منزه  :أم ،طيب فبْب ا٢بديث الشريف أف اهلل " :قاؿ ابن باديس 

 -كما يليق بو- عن النقص ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو، تنعم العقوؿ كاألركاح ٗبعرفتو
 ك٧ببتو.

ا من شوائب ا ُب نفسو خالصن صا٢بن  :أم ،اكأنو ال يقبل من األعماؿ إال طيبن 
 ا٤بخالفة كالرياء كالشرؾ.

                                                             

 [.َُُٓصحيح مسلم ]( ُ)
 (.ِّٖ/ّانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض ) (ِ)
 (.ََُ/ٕرح النوكم على صحيح مسلم )ش (ّ)
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على كبْب أف الشرع عاـ للرسل كلؤلمم، كال يستثُب من ىذا إال ما دؿ الدليل 
 . اختصاصو بالرسل

فقد ردت عليو  عليو كبْب أف أكل ا٢ببلؿ ىو الذم يثمر قبوؿ الدعاء، فإذا ريد  
 .(ُ)عبادتو، فكاف ىذا البياف النبوم على مقتضى ما أفاده ترتيب األمرين ُب اآلية

، كذلك ىو  كآجبلن الذم يستلذ عاجبلن  ىو الطيب التاـ" :كقاؿ الراغب 
 .(ِ)"اًقبي إٜبن الذم ال يػيعٍ  ا٢ببلؿ

 . الطيب ما كاف حبلالن " :كقاؿ القشّبم 
 مكتسبو.  الطيب من الرزؽ ما ال يعصى اهلل :كيقاؿ
 الطيب من الرزؽ ما يكوف على مشاىدة الرزاؽ. :كيقاؿ

 .(ّ)"كيقاؿ الطيب من الرزؽ ما حصل منو الشكر
اف أك العقوؿ، ميستىطابنا ُب نفسو، غّب ضارٍّ لؤلبد كقد قيل: إف الطيب ما كاف

  .كغّب ميكتىسب ٗبعامىلة ٧بر مة أك على كٍجو ٧بر ـ
كزيادة اإلٲباف، كالن شاط ُب األعماؿ  ،من أسباب صبلح القلبكالكسب الطيب 

فىظ بو النػٍّعىم،  ،الصا٢بة  .يثمر قبوؿ الدعاءك كالر غبة ُب اإلحساف، كىو ٩ب ا ٙبي
للناس فيها اإلسراؼ كاإلفراط إذا ٓب ٧ببة ا٤باؿ كالولد من الغرائز الٍب يعرض ك 

ٔا حمس: ٕبسن الَببية كالتعليم، قاؿ اهلل  (ْ)تػيهىذ ٍب ُّداية الدين، كٓب تيشىذ بٍ  ٍُ َواْغيَ
ًْ فِخَِْثٌ  ْوََلُدُز

َ
ًْ َوأ َٔاىُُس ْم

َ
ا أ ٍَ جه

َ
 [.ِٖ]األنفاؿ: ىجسأ

                                                             

 (.ّٔٓ-ّٓٓ/ُ(، تفسّب ابن باديس )ّٕٔ -ّٔٔ/ُابن باديس )ر اآث (ُ)
 (.َِٕ/ْ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ِ)
 (.ْٖٔ/ِلطائف اإلشارات ) (ّ)

ٌشجر؛ أصلو من الن خلة الط ويلة الٍب شيذٍّبى عنها جريدىا: أم: قطع كفرؽ، فهو تشبيو ٗبا يشذ ب من ال (ْ)
 ألن و يطوؿ بذلك كيسرع ُب شطاطو. 
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 من قوامنا لؤلمم، كمعززنا للدين، ككسيلة إلقامة ركنْب ا٤باؿى  اهلل  جعلقد ك 
، كمن أعظم أسباب التقرب إليو. فعلى ا٤بؤمن ا٤بتقي أال يفًبى ُّذه الشهوات، (ُ)أركانو

كٯبعلىها أكربى ٮبو، كالشاغلى لو عن آخرتو، فإذا اتقى ذلك، كاستمتع ُّا بالقصد 
 :فهو السعيد ُب الدارين، قاؿ اهلل  ،كاالعتداؿ، كالوقوؼ عند حدكد اهلل 

٤حمس ُٔ ََّح ْٞ َٜ َّ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ ََّو َّاَل ةرِ ََّيَشاَب ََّو٠َِٓة ََّخَع٠ًَح ِ َّاْْلِرَصة ََّوِِف ََّخَع٠ًَح جَْية َّاِلُّ َِِّف َّآد٠َِة ََّرب ٠َة 201َُّل
َّ َّاِْلَِعةِب َََّسِيُى ُ ََّواَّلل  َعج٤ُا

َٖ َّ ة  ٝ َِّم ََِّٟؿيٌت ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ وَٙه
ُ
، كقاؿ (ِ)[َِِ-َُِ]البقرة: ىجس202أ
: اَرَّاْْلِرَصةََّوََّحمس َّاِل  ُ ةَّآدَةَكَّاَّلل  َٝ َّذِي ٌِ جَْيةَوابَْذ َّاِلُّ َٞ ِٜ َّ َٕ  [.ٕٕ]القصص: ىجسَلَّدَنَْطََِّٟؿيَج

كينبغي على  ا٤بكلف أف يعلم أف كل شيء ُب ىذه ا٢بياة الدنيا من الًنعم كا٤بتاع 
إ٭با ىو ابتبلء كاختبار، فا٤باؿ ظل زائل، كعارية مسَبدة، كالدنيا مهما طالت فهي 

 قصّبة، كمهما عظمت فهي حقّبة.
كافتقاره إليو. قاؿ  ،يو ىذا ا٤باؿ أك ا١باه ذكر اهلل كمن ٍب فبل ينبغي أف ينس

ِٝيسَُّحمس :اهلل  َّاِْلَ ََِِنُّ َّاْٙ ٤َ٢َُّ ُ ََّواَّلل  ِ َّاَّلل  َّإََِل َصاُء َٔ ُّ َّاْٙ ُٛ جْذُ
َ
َّأ َّاَل ةُس ٣َة حُّ

َ
َّأ  [،ُٓ]فاطر: ىجسيَة

كعليو أف يعلم بأف ىذا اليقْب ىو أساس اإلٲباف الصادؽ، كأنو منو، )أم: اليقْب من 
 .(ّ)ٗبنزلة الركح من ا١بسداإلٲباف( 

فقد جعل اهلل  ،ابتبلء كاختبار من اهلل  -من النعم كا٤بتاع-كألف كل شيء 
 .ا٤باؿ من أعظم أنواع االبتبلء؛ كذلك ٤با ٰبقق من ا٤بصاّب 

                                                             

 ( يعِب: الزكاة كا٢بج.ُ)
 (.َِِ/ّ( بتصرؼ عن )تفسّب ا٤بنار( )ِ)
 (.ِْ/ُ( انظر: نضرة النعيم )ّ)
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قاؿ: قاؿ   ن كعب بن مالك األنصارم، عن أبيوكُب ا٢بديث: عن اب
م بأفسد لها من حرص ما ذئباف جائعاف أرسال في غن)) :رسوؿ اهلل 

 . (ُ)((المرء على الماؿ والشرؼ لدينو
فأعطا٘ب، ٍب  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل  كعن حكيم بن حزاـ 

يا حكيم، إف ىذا الماؿ خضرة سألتو، فأعطا٘ب، ٍب سألتو، فأعطا٘ب ٍب قاؿ: ))
حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو، ومن أخذه بإشراؼ نفس لم يبارؾ 

 . (ِ)((الذي يأكل وًل يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلىلو فيو، ك
قاؿ العلماء: "إشراؼ النفس: تطلعها إليو، كتعرضها لو، كطمعها فيو. كأما طيب 

فيو احتمالْب؛ أظهرٮبا: أنو عائد على اآلخذ، كمعناه:   النفس فذكر القاضي
: أنو عائد إٔب الدافع، من أخذه بغّب سؤاؿ كال إشراؼ كتطلع بورؾ لو فيو. كالثا٘ب

كمعناه: من أخذه ٩بن يدفع منشرحنا بدفعو إليو طيب النفس ال بسؤاؿ اضطره إليو أك 
 ٫بوه ٩با ال تطيب معو نفس الدافع. 

(( فقيل: ىو الذم بو داء ال كالذي يأكل وًل يشبع)): كأما قولو 
ُب ىذا ا٢بديث كما قبلو يشبع بسببو. كقيل: ٰبتمل أف ا٤براد التشبيو بالبهيمة الراعية. ك 

 -كإف كاف قليبلن -كما بعده: ا٢بث على التعفف كالقناعة كالرضا ٗبا تيسر ُب عفاؼ 

                                                             

[، كقاؿ: ِّٕٔ[، كالَبمذم ]ِِٕٕ[، كالدارمي ]ُْٖٕٓ[، كأٞبد ]ِّٕٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ُٖٗ[، كالطربا٘ب ]ِِّٖ"حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]

أم: ا١باه، معطوؼ على ا٤باؿ.  ()كالشرؼ()أم: بأكثر فسادنا للغنم.  ()بأفسد ٥با()[. قولو: ّٖٕٗ]
ًه الرهَطاَغثَ حمس :الـ البياف، كهي ُب قولو  ()لدينو()كالبلـ ُب قولو:  ِ ْن يُخ

َ
َراَد أ

َ
َْ أ ٍَ ِ   [،ِّّ]البقرة:ىجسَّل

٤بن؟ قاؿ: ٤بن أراد. ككذا ىنا، كأنو قيل: بأفسد ألم شيء؟ فقيل: لدينو. كال يصح جعلها  كأنو قيل
متعلقة بأفسد؛ ألنو ال ٯبوز تعلق حرُب جرٍّ بلفظ كاحد، كمعُب كاحد بعامل كاحد إال على سبل 

 (.َِْ -ُْٗ/ْالبدؿ". انظر: دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب، البن عبلف البكرم الشافعي )
 كفيو مبالغة ُب الذـ ٤بن جعل ا٤باؿ كا١باه غاية.

 [.َُّٓ[، مسلم ]ُّّْ، َِٕٓ،ُِْٕ( صحيح البخارم ]ِ)
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كاإلٝباؿ ُب الكسب، كأنو ال يغَب اإلنساف بكثرة ما ٰبصل لو بإشراؼ ك٫بوه؛ فإنو ال 
ُ الّرِبَا َويُْرِّب الصه حمس :يبارؾ لو فيو، كىو قريب من قوؿ اهلل  َدُق اَّلله ٍْ  ىجسَدكَاتِ َح

 .(ُ)"[ِٕٔ]البقرة:
فا٤باؿ كسيلة كليس غاية؛ ألنو مٌب أصبح غاية قضى على صاحبو؛ ألنو سيعيش 
الىثنا خلفو، طالبنا للزيادة، خائفنا من زكالو، فيورث صاحبو من ا٥بمـو كالغمـو 

فمهما كاف غنينا فإف فقره  كاألحزاف، كتنفتح أمامو أبواب الفًب كالفساد بسبب ا٤باؿ.
 :قاؿ النيب   عينيو، كاآلفات ٧بدقة ٗبالو، كٔبسده من ا٤برض إٔب ا٤بوت.بْب
من كانت اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه في قلبو، وجمع لو شملو، وأتتو الدنيا وىي ))

راغمة، ومن كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو، وفرؽ عليو شملو، ولم يأتو 
 .(ِ)((من الدنيا إًل ما قدر لو

 شغلهم كصار ،كسيلة كليس ،غاية كثّب من الناس  عند ا٤باؿٝبع  أصبح قدك 
، فمن أجلو تسفك من حراـو أـ من حبلؿو كاف ىذا ا٤باؿي أ أحدىم بل يبإب، فالشاغل

 دينوك  نفسو  البعض يبيع قد أجلو كمنالدماء، كتنتهك األعراض، كتضيع ا٢بقوؽ، 
جاء ُب )الصحيح(: كما   ما حد ث بو النيب  (ّ)، كذلك مصداؽكعرضو

لََيْأتَِينَّ على الناس زماف، ًل ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرة
 .(ْ)((يبالي المرء بما أخذ الماؿ، أمن حالؿ أـ من حراـ

                                                             

 (.ِٖٗ/ّ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُِٔ/ٕ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
[، ِْٓٔ](، كالَبمذم ّٓٓ/ِ( ا٢بديث مركم عن أنس كعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجو ىناد )ِ)

[، كأٞبد ُٕٔ(. حديث زيد بن ثابت: أخرجو الطيالسي ]َّٕ/ٔكأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )
[، كٛباـ ُْٖٗ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َٖٔ[. كابن حباف ]َُْٓ[، كابن ماجو ]َُِٗٓ]
ُب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار(   [. قاؿ العراقيٖٓٓٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُُْٔ]

 : "أخرجو ابن ماجو من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد". (ُِّٕ)ص:
 ما يدؿ على صدقو.،  أك ما يصدقو :أم (مصداؽ ىذاىذا )يقاؿ: ( ّ)
 [.َِّٖصحيح البخارم ]( ْ)
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فينبغي على ا٤بسلم أف يتذكر دائمنا أف التوسعة ُب الرزؽ ليست إال اختبارنا لو من 
القرآف الكرٙب أف تكوف كثرة ا٤باؿ أك كليست دليبلن على الرضا، فقد نفى  ، مواله 

كإ٭با العمل الصاّب ىو الوسيلة للحصوؿ على ىذا  ،الولد دليبلن على رضى ا٤بؤب 
ًْ ةِاىهِِت حمس :يقوؿ  .الرضواف كالقرب من اهلل  ْوََلُدُز

َ
ًْ َوََل أ َٔاىُُس ْم

َ
ا أ ٌَ َو

ََ وََغٍَِو  ٌَ َْ آ ٌَ ًْ ِغَِْدَُا ُزىَِْف إَِله  ٔا ُتَلّرِبُُس ٍِيُ ا َغ ٍَ ِ ْػِف ة ًْ َجَزاُء الّظِ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
َصاِِلًا فَأ

ٌُِِٔنَ  ًْ ِِف اىُْغُرفَاِت آ ُْ ًْ حمس:  يقوؿك  ،[ّٕ]سبأ: ىجسَو ْوََلُدُز
َ
ًْ َوأ َٔاىُُس ْم

َ
ا أ ٍَ جه

َ
ٔا أ ٍُ َواْغيَ

َِثٌ  كمنع حق اهلل  ،ٰبملكم على كسب ا٢براـ ،أم: ببلء كاختبار [،ِٖ]األنفاؿ: ىجسفِخْ
،  ىم ُب معصية اهللفبل تطيعو .  كقد قاؿ: ٔا ََل حمس ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
يَا أ

ونَ  ًُ اْْلَاِِسُ ُْ وىَهَِم 
ُ
َْ َحْفَػْو َذلَِم فَأ ٌَ ِ َو َْ ذِْنرِ اَّلله ًْ َخ ْوََلُدُز

َ
ًْ َوََل أ َٔاىُُس ْم

َ
ًْ أ ُِٓس

 ىجسحُيْ
 .[ٗ]ا٤بنافقوف:

ُّ حمس :، فقاؿ نو ٢بب ا٣بّب لشديدأعن اإلنساف  اهلل كقد أخرب  ِإَوُه
 .(ُ)اا٤باؿ اتفاقن  :كا٣بّب ىنا [.ٖ:العاديات] ىجسِِلُّبِ اْْلَرْيِ لََشِديدٌ 

كمعناه: كإنو ألجل حب ا٤باؿ لبخيل ٩بسك، أك إنو ٢بب ا٤باؿ لقوم، كىو ٢بب 
ضعيف، أم: إنو ألجل حب ا٤باؿ ٖبيل؛ فلذلك ٰبتجب بو غارزنا  عبادة اهلل 

 و، مشغوالن بو عن ا٢بق، معرضنا بو عن جنابو.رأسو ُب ٙبصيلو كحفظو كٝبعو كمنع
إف المكثرين ىم المقلوف يـو القيامة، إًلَّ من أعطاه اهلل كُب ا٢بديث: ))

 .(ِ)((خيًرا، فنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيًرا
مقتضية للحرص على ا٤بنع كمن أدؿ اآليات على أف حب ا٤باؿ غريزة ُب النفس 

ْفيُِدٔنَ حمس: قولو  -ىو البخلالذم - ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 
ُ
َْ ئَُق ُشحه َجْفِصِّ فَأ ٌَ  ىجسَو

 [.ٗ]ا٢بشر:

                                                             

 (.ّٖٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
ٝبيع كجوه ا٤بكاـر  ما سبق أنو ()ٲبينو كمشالو()[. كا٤براد بػػػ: ْٗ[، مسلم ]ّْْٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 ، أم: ضرب يديو فيو بالعطاء كالنفح: الرمي كالضرب.-با٢باء ا٤بهملة- ()نفح()كا٣بّب. ك
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كبغض  ،فيما يغلب عليها من حب ا٤باؿفا٤بوفق من يوؽ شح نفسو فيخالفها 
 .بالسعادتْب، كىو الفائز  اإلنفاؽ

 :كمن اآليات الٍب ٙبذر من حب ا٤باؿ مع ا٢برص كالطمع قولو 
زُ حمس

ْ
ا َوحَأ ًٍّ َ ْزًًل ل

َ
َاَث أ اَل ُختًّا ََجًّا  19ئَُن اىُّتُّ ٍَ ْ ا حبًّ أم:  [،َِ-ُٗ]الفجر: ىجس20َوَُتِتَُّٔن ال

رُْض َدَكًّ َدَكًّ حمس :. ٍب قاؿ ا مع حرص كطمعكثّبن 
َ
ِج اْْل إٔب قولو  ىجسّلََكه إَِذا ُدنه

: َخدٌ حمس
َ
ُّ أ كل الَباث، ردع عن أكىي  [،ِٔ-ُِ]الفجر:اآليات  ىجسَوََل ئُذُِق َوذَاكَ

كعن حب ا٤باؿ؛ فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب 
 ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

كعن حب ا٤باؿ  فينبغي أف يطهر ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشح كأكضار التخلف،
َْ حمس :يمة. قاؿ اهلل ، كعن سائر األخبلؽ الذمالذم كاف التخلف بسببو ٌِ ُخْذ 

ٍِيٌع  ُ َش ًْ َواَّلله ُٓ َ ٌَ ل ًْ إِنه َصًَلحََم َشَس ِٓ ا وََصّوِ َغيَيْ َٓ ِ ًْ ة ِٓ ًْ َوحَُزّكِي ُْ ُر ِ ّٓ ًْ َصَدكًَث تَُػ ِٓ ِ ال َٔ ْم
َ
أ

 ًٌ  [.َُّ]التوبة: ىجسَغيِي
كا٢بق أف شهوة حب ا٤باؿ عمت غالب ا٣بلق حٌب فيًتنوا بالدنيا كزىرهتا، كصارت 

لها يطلبوف، كُّا يرضوف، كمن أجلها يغضبوف، كبسببها يوالوف، ف ،دىمغاية قص
كم قطعت أرحاـ ُب سبيلها، كسفكت دماء بسببها، ككقعت ف .كعليها يعادكف

فواحش من أجلها، كنزلت القطيعة كحل ت البغضاء، كفػيرٍّؽ بْب األخ كأخيو، كتقاتل 
 .األب مع ابنو، كتعادل األصحاب كا٣ببلف

عن رسوؿ اهلل  ، عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص كُب ا٢بديث:
  :أي قـو أنتم))أنو قاؿ ، قاؿ عبد  ((،؟إذا فتحت عليكم فارس والرـو

أو غير )) :نقوؿ كما أمرنا اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل  : الرٞبن بن عوؼ
ذلك، تتنافسوف، ثم تتحاسدوف، ثم تتدابروف، ثم تتباغضوف، أو نحو ذلك، ثم 

 .(ُ)((ساكين المهاجرين، فتجعلوف بعضهم على رقاب بعضتنطلقوف في م
                                                             

 [.ِِٔٗ( صحيح مسلم ]ُ)
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أف اإلٲباف ليس باالدعاء، كإ٭با ىو ٦بموعة من الصفات  كقد بْب ا٢بق 
ا حمس: ينبغي أف يتصف اإلنساف حٌب يكوف مؤمننا، كمنها: بذؿ ا٤باؿ، قاؿ اهلل  ٍَ إِجه

ُ وَِجيَْج كُئُبُ  ََ إَِذا ذُنَِر اَّلله ِي َُِٔن اَّله ٌِ ْؤ ٍُ ْ اًُا ولَََعَ ال ٍَ ًْ إِي ُٓ ُّ َزاَدتْ ًْ آيَاحُ ًْ ِإَوَذا حُيِيَْج َغيَيِْٓ ُٓ
َُٔن  َّكه َٔ ًْ َحَخ ِٓ ِ ًْ ُحِْفُِلَٔن  2َربّ ُْ َِا ا َرزَْر ٍه ًَلةَ َوِم َٔن الصه ٍُ ََ يُلِي ِي ٌَُِِٔن  3اَّله ْؤ ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 

ُ
أ

ا ه حمس [،ْ-ِ]األنفاؿ: ىجسَخلًّ ََ ُحِْفُِلَٔن ِِف الّسه ِي اءِ اَّله ه كُب ذلك  [،ُّْ]آؿ عمراف: ىجساءِ َوالَّضه
إشارة إٔب أف النفوس ٯبب أف تكوف كرٲبة مهما أّب  عليها الفقر، كأف تتعو دى اإلحساف 

َْ كُِدَر حمسُب آية أخرل:  بقدر الطاقة، كما قاؿ  ٌَ َْ َشَػخِِّ َو ٌِ َِلُِْفِْق ُذو َشَػٍث 
ا آحَا ٍه ُّ فَيُْيِْفِْق ِم ُ َغيَيِّْ رِزْكُ   [.ٕ]الطبلؽ: ىجسهُ اَّلله

كلذلك فإنك ترل أف الشارع جعل من أىم عبلمات التقول: بذؿ ا٤باؿ، كإعانة 
اتقوا الظلم، فإف الظلم )) :احملتاج، ٧بذرنا من الشح، مبيننا عاقبتو، فقاؿ 

فإف الشح أىلك من كاف قبلكم، حملهم على  ؛ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح
 .(ُ)((تحلوا محارمهمأف سفكوا دماءىم واس

فيما  و، فينفقفيو كا٢باصل أف ا٤باؿ أمانة ينبغي على العبد أف ٰبسن التصرؼ
حقو، كال يستعملو  ويعود عليو بالنفع ُب الدنيا كاآلخرة من غّب إسراؼ كال تقتّب، كيؤدي

 .  ُب ٧بـر
كٯبب على العبد أف يسعى ُب طلب الرزؽ، كأف يتعلم ًحٍرفةو، يتكس بي منها، 

 يتقنها؛ لينتفع ُّا، كينفع غّبه.ك 
كا٤بسلمي مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فكلٌّ من ا٢بىداًد كالن جار 
ًح كالت اجًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ مطالبه بتعل ًم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة  كالفبل 

عة..اْب؛ ليكوف عميليو ٗبهنتو، من بيعو أك شراءو أك استصناعو أك ككالةو أك إجارةو أك ميزار 
. كالطبيبي مطالب بإتقاف مهنتو، كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا  صا٢بنا، كماليو حبلالن
الشرعية، من بدء الكشف عن ا٤برضى، كصوالن إٔب العبلج كالدكاء، كموقف الشرع من 

                                                             

 [.ِٖٕٓصحيح مسلم ]( ُ)
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ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض، أك زرع األعضاء إٔب غّب ذلك، ككذلك ا٤بهندس كاحملامي 
كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق كعدؿ، كيد أمانة على 

))من َتطَبََّب ولم يعلم منو ِطبّّ فهو حقوؽ الوطن كالناس. كُب ا٢بديث: 
 .(ُ)ضامن((

أيب ىريرة عن  :ديثا٢بكما جاء ُب  ،كأكل ا٤باؿ ا٢براـ من كبائر الذنوب
  عن النيب (( :قالوا: يا رسوؿ ع الموبقاتاجتنبوا السبقاؿ ،))

الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إًل بالحق، اهلل كما ىن؟ قاؿ: ))
وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات 

 .(ِ)((الغافالت
كل ماؿ أكل الربا، كأففي ا٢بديث: صورتاف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، كٮبا: )

 .(اليتيم
كعب بن   عن :ديثا٢بكما جاء ُب ،  ا٤باؿ ا٢براـ من الذنوب ا٤بهلكة كأكل

يا كعب بن عجرة، إنو ًل )): قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل   عيٍجرىة
 .(ّ)يَػْربُو لحم نبت من ُسْحٍت إًل كانت النار أولى بو((

ِإنَُّكْم تختصموف ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :عن أيٍـّ سلمة ك 
، ولعلَّ إِ  بعضكم ألحن بحجتو من بعض، فمن قضيت لو من َحقّْ َأِخيِو َشْيًئا،  َليَّ

 .(ْ)((ار فال يأخذىامن النَّ  بقولو: فإنما أقطع لو قطعةً 
                                                             

[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
سناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو: البيهقي ُب )السنن الكربل( [، كقاؿ: "صحيح اإلْْٖٕ]
[َُّٔٓ.]  

 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
[. قاؿ ُِِ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُْٔ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

  ُب )األكسط(، كرجالو ثقات".(: "ركاه الَبمذم باختصار. ركاه الطربا٘بَِّ/َُ) ا٥بيثمي 
 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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 كإف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ: السرقة من بيت ا٤باؿ، كمن األمواؿ العامة. 
لنيب قالت: ٠بعت ا ،األنصارية عن خولة كقد جاء ُب ا٢بديث: 

  :يـو  ارُ  يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ، فلهم النَّ إف رجاًًل ))يقوؿ
إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصابو َحقِّْو )) :، كقاؿ (ُ)((القيامة

ٍض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يوـ  بُوِرَؾ لو فيو، وُربَّ ُمَتَخوّْ
 .(ِ)((ارالقيامة إًل النَّ 

، ككبلٮبا من صور أكل كُب )الغلوؿ( ،كسيأٌب بياف ذلك مفصبلن ُب )السرقة(
 . -كما سيأٌب– الشديد ا٤باؿ ا٢براـ، كقد جاء فيهما الوعيد

ا سيأٌب بياف كم–كأكل أمواؿ الناس بالباطل من الظلم ا٤بتوعد عليو بالعذاب 
 ظلم اإلنساف لغّبه(.ذلك ُب )التحذير من 

 كىو عليو غضباف، كلقي اهلل  ه ظلمنا لقي اهلل كمن أكل ماؿ غّب 
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ ))ا٢بديث: ، كما جاء ُب ميٍعًرضكىو عنو 

ََ حمس :((، فأنزؿ اهلل مسلم، ىو عليها فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف ِي إِنه اَّله
 ِ ًِا كَي ٍَ ًْ َث ِٓ ِ اُ ٍَ ْح

َ
ِ َوأ ِْٓد اَّلله ُ يَْشَُّتُوَن ةَِػ ًُ اَّلله ُٓ ٍُ ِ ًْ ِِف اْْلِخَرةِ َوََل يَُسيّ ُٓ َ وىَهَِم ََل َخًَلَق ل

ُ
يًًل أ

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ َ ًْ َول ِٓ ثِ َوََل يَُزّكِي ٌَ َْٔم اىْلَِيا ًْ يَ ِٓ قاؿ: فدخل  [.ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسَوََل َحُِْظُر إََِلْ

قاؿ: ُب  أنزلت   األشعث بن قيس، كقاؿ: ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا: كذا ككذا،
 ،((بينتك أو يمينو)) :كانت ٕب بئر ُب أرض ابن عم ٕب، قاؿ النيب 

من حلف على يمين )) :فقلت: إذنا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النيب 

                                                             

 [.ُُّٖصحيح البخارم ]( ُ)
[. كقد ٖٕٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّْٕ( أخرجو الَبمذم ]ِ)

(: "ركاه ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّمي )أخرجو كذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمرك. قاؿ ا٥بيث
 الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات". كسيأٌب ُب )السرقة(.
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َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، وىو فيها فاجر، لقي اهلل وىو عليو 
 . (ُ)((غضباف

موت كرجل من كندة إٔب النيب كُب الركاية األخرل: جاء رجل من حضر 
،  فقاؿ ا٢بضرمي: يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت

أليب، فقاؿ اٍلًكٍنًدم : ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 (( :ألك بينةللحضرمي))((، قاؿ: يا فلك يمينوقاؿ: ال، قاؿ: )) ،؟

ال يبإب على ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: رسوؿ اهلل، إف الرجل فاجر 
٤با أدبر:  ((، فانطلق ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل ليس لك منو إًل ذلك))
ْلَقَينَّ اهلَل وىو عنو ُمْعِرض))  .(ِ)((أما لئن حلف على مالو لَِيْأُكَلُو ظلًما، لَيػَ

كما جاء ُب  ،طيوٍّقىوي من سبع أرضْب من األرض بغّب حقا كمن أخذ شيئن 
من يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  ا٢بديث: عن سعيد بن زيد 

 .-كسيأٌب بياف ذلك- (ّ)((ظلم من األرض شيًئا ُطوَّْقُو من سبع أرضين
 .-كما تقدـ– دعائو: عدـ قبوؿ كٓب يتيب كمن عقوبات من أىكىلى ا٤باؿ ا٢براـ

، فخرجوا كقحطه  أصاب بِب إسرائيل ببلءه " : قاؿ مالك بن دينارك 
إٔب نيب من أنبيائهم أف أخربىم: ٚبرجوف إٔب الصعيد  يضجوف، فأكحى اهلل 

اآلف حْب اشتد  ،بأبداف ٪بسة، كأيد قد سفكتم ُّا الدماء، كمؤلًب بطونكم من ا٢براـ
 .(ْ)"اغضيب عليكم، كلن تزدادكا مِب إال بعدن 

                                                             

 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُّٗ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.َُُٔ[، مسلم ]ِِْٓالبخارم ]( صحيح ّ)
[. كانظر: إحياء علـو الدين ُُُٔف( ][، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباُّأخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ]( ْ)

 (.ِٕٔ/ُ(، جامع العلـو كا٢بكم )َّٕ/ُ)
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اصي، كأخذ ال تستبطئ اإلجابة، كقد سددت طرقها با٤بع"كقاؿ بعض السلف: 
 بعض الشعراء ىذا ا٤بعُب فقاؿ:

 ٍب ننساه عند كشف الكركب           ٫بن ندعو اإللو ُب كل كرب   
 .(ُ)!"قد سددنا طريقها بالذنوب          دعاء ػػػػػابة لػػػػػف نرجو إجػػػػػػكي  

قد استبطأت اإلجابة، كأنت سددت طرقها با٤بعاصي، ": قاؿ ابن ا١بوزم 
الطريق، أسرعت. كأنك ما علمت أف سبب الراحة التقول! أك ما  فلو قد فتحت

َََّمْصًَجةَّحمس :٠بعت قولو  ََِّلُ ْ٘ ًَ َََّيْ َ َّاَّلل  ِْ ََّحذ  ْٞ َٜ ََُّيْتَِعُت2َََّّو ََّل ََّخيُْر ْٞ ِٜ َّ َويَْصز١ُُْٓ
َِّ ْمصِه
َ
َّأ ٌُ ِ َّثَةٙ َ َّاَّلل  ََِّذ٤َ٣ََُّخْعُج١َُّإِن  َّاَّلل  َّلََعَ ْ ََّحَذ٤ََّك  ْٞ َٜ َّحمس ،[ّ-ِ]الطبلؽ:  ىجسَو ْ٘ ًَ َََّيْ َ َّاَّلل  ِْ ََّحذ  ْٞ َٜ َو

ا ْمصِهَِّيُْْسً
َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ  فمن أراد أف ٘باب دعوتو فليطب مطعمو. .(ِ)"[ْ]الطبلؽ: ىجسَِلُ
ا٤باؿ، أم: ذىاب بركتو، أك  بركة٧بق من غّب توبة:  ا٤باؿ ا٢براـ آثار أىٍكلً  منك 
َدكَاحمس :قاؿ  اهلل  ىبلكو. ُ الرِبَا َويُْرِّب الصه ٍَْدُق اَّلله احمٍلقي يشمل ف [.ِٕٔ]البقرة: ىجستِ َح

٧بق بركة ا٤باؿ  ، أكاحملق بالكلٍّية، ٕبيث يذىب ا٤باؿ من يد ا٤برايب دكف أف ينتفع بو
 .(ّ)((إفَّ الرّْبَا وإف َكثُػَر فإفَّ َعاِقَبَتُو إلى ُقلٍّ ))كما جاء ُب ا٢بديث: مهما كثر،  

ُف اْلَحلِ ))يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
َفَقٌة لِلسّْْلَعة، َمْمَحَقٌة ِللرّْْبح  .(ْ)((َمنػْ

. ذكره ((ممحقة)) :: بفتح أكلو كثالثو كسكوف ثانيو، ككذا((منفقة)قولو: ")
أم: ركاجها ُب ظن  ،مظنة كسبب لنفاقها :أم ،-بالكسر-(: (للسلعة)) .مّبؾ

 .ا٢بالف
                                                             

 (.ِٕٕ/ُجامع العلـو كا٢بكم )( ُ)
 (.ُِِصيد ا٣باطر )ص:( ِ)
[، كا٢باكم َِْٓ[، كأبو يعلى ]َِِْ[، كالبزار ]ّْٕٓ[، كأٞبد ]َّٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ّ)

. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( [ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيبِِِٔ]
 [.َّّْ[، كالديلمي ]ُِّٓ]

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َِٕٖ( صحيح البخارم ]ْ)
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حقو ُب مالو، أم: سبب لذىاب بركة ا٤بكسوب إما بتلف يل ((ممحقة للبركة))
أك بإنفاذه ُب غّب ما يعود نفعو إليو ُب العاجل، أك ثوابو ُب اآلجل، أك بقي عنده كحـر 

 .(ُ)"نفعو، أك كرثو من ال ٰبمده، كركم بضم ا٤بيم ككسر ثالثو
الربٍّ كالتقول، على كقد جاءت التشريعات ٙبث  التجار على الصٍّدؽ ُب ا٤بعاملة ك 

كما جاء ُب ا٢بديث: عن إ٠باعيل بن عبيد بن  ،ت ضليلكتنهى عن الغش كا٣بداع كال
إٔب ا٤بصىل ى، فرأل الناس  رفاعة، عن أبيو، عن جده أنو خرج مع النيب 

كرفعوا  ،((، فاستجابوا لرسوؿ اهلل يا معشر التُّجَّاريتبايعوف، فقاؿ: ))
جَّارًا، إًل من اتَّقى إف التُّجَّاَر يُبعثوف يـو القيامة فُ أعناقهم كأبصارىم إليو، فقاؿ: ))

، وَصَدؽَ   .(ِ)((اهلَل، وبَػرَّ
البَػيػَّْعاِف )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن حكيم بن حزاـ 

فإف َصَدقَا وبَػيػََّنا بُوِرَؾ لهما في  -أو قاؿ: َحتَّى يَػتَػَفرَّقَا -بالِخَيار ما لم يَػتَػَفرَّقَا، 
 .(ّ)((ِعِهَمابيعهما، وإف كتما وَكَذبَا ُمِحَقْت بَػرََكُة بَػيْ 

أف يعطي ا٤باؿى حق و، فييؤدٍّم زكاة مالو كا٢بقوؽ الواجبة فيتعْب على التاجر: 
 كأف يكوف ٧ببًّا للخّب، متصدقنا، ك٧بسننا على الفقراء:عليو، 

يا معشر التُّجَّار: ِإفَّ البيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو واْلَحِلُف، كقد جاء ُب ا٢بديث: ))
 .(ْ)((ةَفُشوبُوُه بالصََّدقَ 

                                                             

 (.َُٗٗ/ٓ( مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو َُُِ[، كالَبمذم ]ُِْٔ[، كابن ماجو ]َِٖٓأخرجو الدارمي ] (ِ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو ُِْْ[، كا٢باكم ]ِْْٓ[، كالطربا٘ب ]َُْٗأيضنا: ابن حباف ]
 [.َُُْْ(، كالبيهقي ]ُُْ/ٕالذىيب. كأخرجو أيضنا: أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )

 [.ُِّٓ[، مسلم ]ُُِْ، َُُِ، َِِٖ، َِٕٗالبخارم ]( صحيح ّ)
[، كالنسائي ِّّٔ، كأبو داكد ][ُُّْٔ[، كأٞبد ]ُِِٖٗ[، كابن أيب شيبة ]ِْْ( أخرجو ا٢بميدم ]ْ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو ُِّٖ[، كا٢باكم ]َْٗ[، كالطربا٘ب ]ّٖٕٗ]
 [.َُُِْأيضنا: البيهقي ]
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كمن فوائد الصدقة: أهنا تطهر ا٤باؿ، كال سيما أف اإلنساف قد يتكلم بكبلـ ال 
، كالصدقة فيها سبلمة من ٫بو ىذا اللغو الذم قد (ُ)حاجة إليو، أك ٰبلف على السلعة

ٰبصل من اإلنساف عند بيعو كشرائو، فتكوف صدقتو كالكفارة ٤با ٰبصل من حلف أك  
 كيج السلعة.كبلـ ال حاجة إليو ُب تر 

"رٗبا ٰبصل من الكبلـ الساقط، ككثرة ا٢بٍىًلًف كيديكرىةه ُب  :قاؿ الطٍّييب  
النفس، فيحتاج إٔب إزالتها كصفائها، فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدكرة كيصفيها، كفيو 

 .(ِ)إشعاره بكثرة الت صىد ؽ؛ فإف ا٤باء القليل الصاُب ال يكتسب من الكدر إال كيديكرىةن"
يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

 .(ّ)((الَحِلُف ُمنَػفَّْقٌة لِلسّْْلَعة، ُمْمِحَقٌة للبركة))
فُّْق، ثمَّ َيْمَحقُ كُب ركاية: ))  .(ْ)((إيَّاكم وكثْػَرَة اْلَحِلِف في البيع، فإنَّو يُػنػَ

أك٥بما كثالثهما  بفتح-")ا٤بنػٍفىقة( ك)ا٤بٍمحىقة(  :قاؿ اإلماـ النوكم 
كفيو: النهي عن كثرة ا٢بلف ُب البيع؛ فإف ا٢بلف من غّب حاجة  -كاسكاف ثانيهما

 .  (ٓ)"-كاهلل أعلم-مكركه، كينضم إليو ىنا تركيج السلعة، كرٗبا اغَب  ا٤بشَبم باليمْب 
أف ال ينشغل التاجر ٗبعاشو عن معاده، كأف يتذكر ا٤بوت، كيتعْب على التاجر: 

 ُب اآلخرة:كا٢بساب 
"ال ينبغي للتاجر أف يشغلو معاشو عن معاده، فيكوف  :قاؿ اإلماـ الغزإب 

عمره ضائعنا، كصفقتو خاسرة، كما يفوتو من الربح ُب اآلخرة ال يفي بو ما يناؿ ُب 
                                                             

ُب )صور الكذب( أف ا٢بلف الكاذب من الذنوب سيأٌب ( أم: صادقنا؛ ألنو إذا حلف كاذبنا فإنو يأٍب، ك ُ)
 كينبغي على من فعل ذلك أف يتوب إٔب اهلل تعأب. ا٤بتوعد عليها بالعذاب، 

(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ُُِٗ/ٕ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )ِ)
(ٓ/َُُٗ.) 

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َِٕٖ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.َُٕٔ( صحيح مسلم ]ْ)
 (.ْٓ-ْْ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
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الدنيا، فيكوف اشَبل ا٢بياة الدنيا باآلخرة، بل العاقل ينبغي أف يشفق على نفسو، 
 رأس مالو، كرأس مالو دينو ك٘بارتو فيو.كشفقتو على نفسو ٕبفظ 

قاؿ بعض السلف: أكٔب األشياء بالعاقل أحوجو إليو ُب العاجل، كأحوج شيء 
 إليو ُب العاجل أٞبده عاقبة ُب اآلجل. 

 كإ٭با تتم شفقتو على دينو ٗبراعاة سبعة أمور:
ككف : حسن النية ُب ابتداء التجارة، فلينو ُّا: االستعفاؼ عن السؤاؿ، األوؿ

الطمع عن الناس؛ اٍسًتٍغنىاءن با٢ببلؿ عنهم، كاٍسًتعىانىةن ٗبا يكسبو على الدين، كقيامنا 
 بكفاية العياؿ ليكوف من ٝبلة اَّاىدين بو.

كلينو النصح للمسلمْب، كأف ٰبب لسائر ا٣بلق ما ٰبب لنفسو، كلينو اتباع طريق 
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب  العدؿ، كاإلحساف ُب معاملتو كما ذكرناه، كلينو األمر 

 كل ما يراه ُب السوؽ.
فإذا أضمر ىذه النيات كاف عامبلن ُب طريق اآلخرة، فإف استفاد ماال فهو مزيد، 

 كإف خسر ُب الدنيا ربح ُب اآلخرة.
: أف يقصد القياـ ُب صنعتو أك ٘بارتو بفرض من فركض الكفايات، فإف الثاني

ت ا٤بعايش كىلك أكثر ا٣بلق، فانتظاـ أمر الكل الصناعات كالتجارات لو تركت بطل
بتعاكف الكل كتكفل كل فريق بعمل، كمن الصناعات ما ىي مهمة، كمنها ما يستغُب 
عنها لرجوعها إٔب طلب التنعم كالتزين ُب الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكوف لقيامو 

 ُّا كافيا عن ا٤بسلمْب مهما ُب الدين.
ؽ الدنيا عن سوؽ اآلخرة، كأسواؽ اآلخرة ا٤بساجد، قاؿ : أف ال ٲبنعو سو الثالث

ََكةَِّحمس :اهلل  َّالض  ًَلةَِِّإَويَذةءِ َّالؿ  َِِّإَوَٓةِم َّاَّلل  صِ
ْٖ َّذِ ْٞ ََّخ ََّوَلََّبيٌْى ََِّتَةَرةٌ ْٛ  ىجسرَِجةٌلََّلَّد٣ُِْٚي٣ِ

 ككاف السلف يبتدركف عند األذاف، كٱبلوف األسواؽ ألىل الذمة كالصبياف. [.ّٕ]النور:
ُب السوؽ، كيشتغل  : أف ال يقتصر على ىذا، بل يبلـز ذكر اهلل الرابع

 ُب السوؽ بْب الغافلْب أفضل. بالتهليل كالتسبيح، فذكر اهلل 
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: أف ال يكوف شديد ا٢برص على السوؽ كالتجارة، كذلك بأف يكوف الخامس
 أكؿ داخل كآخر خارج.

الشبهات، كمظاف : أف ال يقتصر على اجتناب ا٢براـ، بل يتقي مواقع السادس
الريب، كيستفٍب قلبو، فإذا كجد فيو حزازة اجتنبو، كإذا ٞبل إليو سلعة رابو أمرىا سأؿ 

 عنها، ككل منسوب إٔب ظلم أك خيانة أك سرقة أك ربا فبل يعاملو.
: ينبغي أف يراقب ٝبيع ٦بارم معاملتو مع كل كاحد من معامليو، فإنو السابع

 .(ُ)ـو ا٢بساب"مراقب ك٧باسب، فليعد ا١بواب لي
 كقد جاء الوعيد الشديد ُب حق من أكل ا٤باؿ ا٢براـ:

 اهللقاؿ  كما  ،ُب اآلخرة العذاب األليممن  آكل الربافمن ذلك: جاء ُب جزاء 
 :حمس ََ ْخخَْدَُا لِيََْكفِرِي

َ
َٔاَل انلهاِس ةِاْْلَاِغِو َوأ ْم

َ
ًْ أ ِٓ ْزيِ

َ
ُّ َوأ ٔا َخِْ ُٓ ًُ الّرِبَا َوكَْد ُج ْخِذِْ

َ
 َوأ

ا ًٍ َِل
َ
ًْ َغَذاةًا أ ُٓ  [.ُُٔ]النساء: ىجسٌِِْ
كل من اشَبؾ ُب عقد كعلى   ،عليو  : أف لعنة اهللعقاب آكل الرباكمن 

آكل  قاؿ: لعن رسوؿ اهلل   عن جابركما جاء ُب ا٢بديث:   ،باالرٍّ 
 . (ِ)((ىم سواء))الربا، كمؤكلو، ككاتبو، كشاىديو، كقاؿ: 

ا، فقاؿ: إف النيب ا حجامن أنو اشَبل غبلمن  عن عوف بن أيب جحيفة، عن أبيو:ك 
  ،هنى عن ٜبن الدـ، كٜبن الكلب، ككسب البغي، كلعن آكل الربا كموكلو

 فيو يكوف ما أك ا٢براـ، إٔب يؤدم ما احَباؼ ٯبوز . فبل(ّ)كالوامشة كا٤بستومشة كا٤بصور
 اإلعانة من فيو ا٤ب الربا؛ كككتابة ،اهلل  خلق تغيّب من فيو ٤با: كالوشم عليو، إعانة
 .(ْ)ذلك ك٫بو بالباطل، الناس أمواؿ أكل على

                                                             

 (.ُُٖ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ّٖ/ِء علـو الدين )إحيا( ُ)
 [.ُٖٗٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ِٔٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)

 (.ّٕ/ِانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ْ)
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اهلل قاؿ  : كرسولو ا٢برب من اهلل : عقاب آكل الرباكمن 
: ٌَِِِْي حمس ًْ ُمْؤ ََ الّرِبَا إِْن ُنُِْخ ٌِ ا ةَِِقَ  ٌَ َ َوَذُروا  ٔا اَّلله ٔا اتهُل ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
ًْ  278يَا أ َ فَإِْن ل

 
ْ
ٔا فَأ ٍَُٔن َوََل َتْفَػيُ ًْ ََل َتْظيِ َٔاىُِس ْم

َ
ًْ رُُءوُس أ ًْ فَيَُس ِ َورَُشِِٔلِ ِإَوْن حُبُْخ ََ اَّلله ٌِ ٔا ِِبَرٍْب  َذُُ

ٍَُٔن  ال يفلح   كرسولو  كمن حاربو اهلل [.ِٕٗ-ِٖٕ]البقرة: ىجس279ُتْظيَ
 داـ على أكلو.أصر  ك ا. كفيو إٲباء إٔب سوء ا٣باٛبة إف أبدن 

 عن عبد اهلل بن عمرك، كما جاء ُب ا٢بديث: كا٤برتشي الراشي كلعن اهلل 
  :قاؿ((لعن رسوؿ اهلل  الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي))(ُ). 

َواْلُمْرَتِشي في  الرَّاِشي)الصغّب( بلفظ: )))األكسط( كالطربا٘ب ُب البزار ك  كعند
 .(ِ)((النَّار

 لعن اهلل السارؽ،)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
 .(ّ)((يسرؽ البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده

لعن اهلل َغيػََّر يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن عليٍّ 
 .(ْ)((َمَناَر األرض

                                                             

[، كابن أيب شيبة ِٕٕٔ[، كابن ا١بعد ]ُْٗٔٔ[، كعبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]َِّٗأخرجو الطيالسي ] (ُ)
[، ُّّٕ[، كالَبمذم ]َّٖٓ[، كأبو داكد ]ُِّّماجو ][، كابن ِّٓٔ[، كأٞبد ]ُِٔٔٗ]

[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( َٕٕٓ[،  كابن حباف ]َُّٕكقاؿ: "حسن صحيح"، كما أخرجو: البزار ]
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو َٕٔٔ[، كا٢باكم ]ٖٓ[ ك)الصغّب( ]َِِٔ[، ]َُُِْ]

 [ كغّبه.ُُْٓ] الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف(
ُب  : "ركاه الطربا٘ب ُب )الصغّب(، كرجالو ثقات". كقاؿ السخاكم قاؿ ا٥بيثمي  (ِ)

 (: "ركاه الطربا٘ب كسنده صحيح".ّّٓ)ص:
 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)
د؛ ليتميز ُّا األمبلؾ [. "أما )منار األرض( فهي أعبلمها الٍب تضرب على ا٢بدك ُٖٕٗ( صحيح مسلم ]ْ)

بْب ا١بارين، فإذا غّبت اختلطت األمبلؾ، كإ٭با يقصد مغّبىا أف يدخل ُب أرض جاره". كشف 
 (.َِْ/ُا٤بشكل )
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 عن جابًر بًن عبد اهلل :، كما جاء ُب ا٢بديثا٣بمر بيعى كقد حر ـى الش ارعي 
 ـَ بيع الخمر)): أنو قاؿ إف اهلل ورسولو  لفظ: ))((. كُبإف اهلل ورسولو َحرَّ

ـَ بيع الخمر، والَمْيَتِة والخنزير واألصناـ  .(ُ)((َحرَّ
لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في ))قالت:   عن عائشةك 

ـَ التجارةَ  ،على الناس  الرّْبَا، قرأىا رسوؿ اهلل  .(ِ)((في الخمر ثم َحرَّ
ِت الخمُر  لُِعنَ )) : رسوؿ اهلل يقوؿ: قاؿ  ابن عمرعن ك 

على عشرة وجوه: لعنت الخمر ِبَعْيِنَها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، وُمْبَتاعها، 
 .(ّ)((وعاصرىا، وُمْعَتصرىا، وحاملها، والمحمولة إليو، وآِكل َثَمِنها

 أما الذم يبيع ا٣بمر كىو مستحل لشرُّا كبيعها فهو كافر ٦باىر ٗبعصيتو ككفره.
 .أكل ا٤باؿ ا٢براـة ا٢برص على ٘بنب ٰبرص غاي كقد كاف النيب 

  

                                                             

 [.ُُٖٓ[، كمسلم ]ِْٔٗ، ِِّٔ( أخرجو البخارم ]ُ)
 [.َُٖٓ[، كمسلم ]ّْْٓ، ِْْٓ، ُْْٓ، َْْٓ، ِِِٔ،  َِْٖ( أخرجو البخارم ]ِ)
[، كابن ّْٕٔ[، كأبو داكد ]َّّٖ[، كابن ماجو ]ْٕٖٕ[، كأٞبد ]ُِِٓٔشيبة ]أخرجو ابن أيب  (ّ)

"ركاه أٞبد كابن ماجو، : [. قاؿ الصنعا٘ب َُٖٕٕ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ُْٔاألعرايب ]
كأليب داكد ٫بوه بإسناد جيد. كٓب يقل: ))عشرة((، كٓب يقل: ))آكل ٜبنها((. كصحح ا٢بديث: ابن 

، قاؿ ُب )التقريب(: مقبوؿ" فتح -أمّب األندلس-ده عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي السكن، كُب إسنا
أخرجو "أبو  :(. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُُٓٔ/ّالغفار ا١بامع ألحكاـ سنة نبينا ا٤بختار )

كزاد: ))كآكل  ،كركاه ابن ماجوداكد، كفيو عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي، كصححو ابن السكن. 
كزاد: ))كعاصرىا، كا٤بشَبم ٥با، كا٤بشَبل لو((،  ،بو  عن أنس بن مالك :(. كُب البابٜبنها(

ركاه أٞبد، كابن حباف، كا٢باكم، كعن   كركاتو ثقات، كعن ابن عباس ،ركاه الَبمذم كابن ماجو
مرفوعنا: ))إف اهلل حـر   ذكره ابن أيب حاًب ُب )العلل(، كعن أيب ىريرة ابن مسعود 

كعن عبد اهلل بن عمرك بن  ،كٜبنها، كحـر ا٤بيتة كٜبنها، كحـر ا٣بنزير كٜبنو((، كركاه أبو داكدا٣بمر، 
 (.َُِ -ُٗٗ/ْ" التلخيص ا٢ببّب ) العاص
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النيب  قاؿ: مر   عن أنس كاألحاديث ُب ذلك كثّبة، فمنها: ما جاء 
   لوًل أني أخاؼ أف تكوف من الصدقة ))ريق، قاؿ: بتمرة ُب الط

 . (ُ)((ألكلتها
إني أَلَنْػَقِلُب إلى أىلي، ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة ك 

على فراشي، فأرفعها آلكلها، ثم أخشى أف تكوف صدقة،  طةً فأجد التَّْمَرَة ساق
 . (ِ)((فألقيها
ٍرىةن  :كقاؿ أبو ىريرة   ًٍر الص دقة، فجعلها ُب  منأخذ ا٢بسني بني عىًليٍّ ٛبى ٛبى

ِكْخ ِكْخ، اْرـِ ِبَها، َأَما َعِلْمَت أنَّا ًل نأكل )) :فيو، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((؟الصَّدقة

. أكل ا٤باؿ ا٢براـٰبرصوف غاية ا٢برص على ٘بنب  بة كقد كاف الصحا
  قالت: كاف أليب بكر عن عائشة كاألدلة على ذلك كثّبة، فمنها: 

ا بشيء فأكل يأكل من خراجو، فجاء يومن   غبلـ ٱبرج لو ا٣براج، ككاف أبو بكر
فقاؿ لو الغبلـ: أتدرم ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر: كما ىو؟ قاؿ:  ،  منو أبو بكر

كنت تكهنت إلنساف ُب ا١باىلية، كما أحسن الكهانة، إال أ٘ب خدعتو، فلقيِب 
فأعطا٘ب بذلك، فهذا الذم أكلت منو، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء ُب 

 .(ْ)بطنو
                                                             

 [.ُِّْصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ََُٕ[، مسلم ]ِِّْصحيح البخارم ] (ِ)
-كخ كخ      "يقاؿ:   :[. قاؿ القاضي َُٗٔ[، مسلم ]َِّٕ، ُُْٗصحيح البخارم ] (ّ)

كىي كلمة يزجر ُّا الصبياف عن  -بفتح الكاؼ ككسرىا كتسكْب ا٣باء، كٯبوز كسرىا مع التنوين
ا٤بستقذرات، فيقاؿ لو: كخ، أم: اتركو كاـر بو" إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض 

صابيح (، شرح الطييب على مشكاة ا٤بُٕٓ/ٕ(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ِّٕ/ّ)
(ٓ/َُِٓ.) 

 [.ِّْٖصحيح البخارم ] (ْ)
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 بعضعوف دى بهات، ككانوا يى ورع عن الش  اّب ُب الت  لف الص  كىكذا كاف حاؿ الس  
 وصبلن إٔب ا٢براـ.، أك ماحرامن  يكوف أف خشية ؛ا٢ببلؿ

 ؛لف: ال يبلغ العبد حقيقة التقول حٌب يدع ما ال بأس بوقاؿ بعض الس  قد ك 
 ؛ا من ا٢ببلؿكنا ندع سبعْب بابن   : كقاؿ بعض الصحابة ا ٩با بو بأس.حذرن 

 .(ُ)٨بافة أف نقع ُب باب من ا٢براـ
كقد ذكر اإلماـ الغزإب . كلكن بعضو أطيب من بعض ،كا٢ببلؿ كلو طيب

 لكن بعضو  ،اعلم أف ا٢براـ كلو خبيثُب )اإلحياء(، فقاؿ: " درجات الورع
كلكن بعضو أطيب من بعض، كأصفى من  ،أخبث من بعض، كا٢ببلؿ كلو طيب

  :فمنو: كلذا كاف الورع عن ا٢براـ على درجات ؛بعض
  .الورع عن كل ما ٙبرمو فتاكل الفقهاء - ُ

  :كمنو
  .التحرٙب الورع عما يتطرؽ إليو احتماؿ - ِ

  :كمنو
كىو ترؾ ما ال بأس  ،كلكن ٱباؼ منو أداؤه إٔب ٧بـر ،ما ال شبهة ُب حلو - ّ

  .٨بافة ٩با بو بأس ؛لو
  :كمنو

كال  ، كلكنو يتناكؿ لغّب اهلل ،ما ال ٱباؼ منو أف يؤدم إٔب ما بو بأس - ْ
و كراىية أك أك تتطرؽ إٔب أسبابو ا٤بسهلة ل ، على نية التقوم بو على عبادة اهلل

 معصية.
  

                                                             

 (.َٔٓ-َٓٓ/ٓ) ٤بعات التنقيح(، ِّّ/ُ) الرسالة القشّبية(، ِٓ/ِ) مدارج السالكْبانظر:  (ُ)
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الورع لو أكؿ كغاية، كبينهما درجات ُب االحتياط، ككلما كاف اإلنساف كقاؿ: 
 .(ُ)اا على الصراط، كأخف ظهرن ا كاف أسرع جوازن أشد كرعن 
معُب: ُب البداية ُب )تفسّبه( مراتب التقول، فبْب  ذكر األلوسي ك 

  ،امطلقن الصيانة  ، كىي:الوقايةالتقول، كأهنا ُب اللغة من 
  .صيانة ا٤برء نفسو عما يضر ُب اآلخرةكأهنا ُب االصطبلح الشرعي: 
  ؛لتعدد مراتب الضرر ؛كا٤براتب متعددةٍب ذكر مراتب التقول، فقاؿ: 

 .التوقي عن الشرؾ :فأوًلىا
 .-كمنها اإلصرار على الصغائر- التجنب عن الكبائر :والثانية
 .(ِ)...إٔب آخر ما ذكره..ا ٩با بو بأسحذرن  ؛ما ال بأس بو: أف يدع العبد والثالثة

وبينهما  ،والحراـ بين ،الحالؿ بين)) :قاؿ النيب قد ك 
 (ّ)((مشبهات

فيو " :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  ،((ْب.. اوالحراـ بين ،الحالؿ بين)) :قولو
ألف الشيء إما أف ينص على طلبو مع  ؛كىو صحيح ،تقسيم األحكاـ إٔب ثبلثة أشياء

أك ال ينص على كاحد  ،أك ينص على تركو مع الوعيد على فعلو ،ى تركوالوعيد عل
  .منهما

  .ا٢ببلؿ البْب :فاألوؿ
  .ا٢براـ البْب :والثاني

كيشَبؾ ُب معرفتو كل  ،ال ٰبتاج إٔب بيانو :أم ((الحالؿ بين)) :فمعُب قولو
  .أحد

                                                             

 ٨بتصر منهاج القاصدين (،ُِِ -ُُِ)ص: موعظة ا٤بؤمنْب(، ْٗ/ِانظر: إحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ٖٖ)ص:

 (.ُُُ/ُانظر: ركح ا٤بعا٘ب )( ِ)
 [. ُُْٖ[، مسلم ]ُْٔٗ، ِٓحيح البخارم ]( صّ)
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ىذا سبيلو كما كاف  ،فبل يدرل ىل ىو حبلؿ أك حراـ ،٣بفائو ؛مشتبو :والثالث
 ا فقد برمء من تبعتها كإف كاف حبلالن ألنو إف كاف ُب نفس األمر حرامن  ؛ينبغي اجتنابو

 ،ا كإباحةألف األصل ُب األشياء ٨بتلف فيو حظرن  ؛فقد أجر على تركها ُّذا القصد
 .(ُ)"كإال فهو من حيز القسم الثالث ،فإف علم ا٤بتأخر منهما ،اكاألكالف قد يرداف ٝبيعن 

 ،يركف أف الدنو من ا٤بنكر أشد من الدنو من النار ا٤بلتهبة  وف باهللكالعارف
  .(ِ)أك ا٢بشرات السامة" ،أك الوحوش ا٤بغتالة

كعرضو، كأف  لدينو براءة ؛الشبهات يتقي أف٤بن أراد السبلمة كالعافية  فينبغي
د يأخذ باألحوط ما أمكن حٌب يكوف أبعد ما يكوف عن ا٢براـ كما يوصل إليو، كيسع

 .النّباف من ُب اآلخرة كينجوبا٢ببلؿ، فيحيا حياة طيبة، 
 

 ثانًيا: أوجو الخيانة في الكسب:
 كا٣بيانة ُب الكسب تكوف من كجوه:

 . إنفاؽ الماؿ فيما حـر اهلل – ٔ
 اإلسراؼ في المباحات. – ٕ
 عدـ أداء الماؿ حقو. – ٖ
 ، وعدـ إتقاف العمل بها.الجهل بفقو المهنة – ٗ
 

  

                                                             

 (.ُِٗ/ْفتح البارم ) (ُ)
ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع (، ٕٔ-ْٔ/ِ) العقاد سعد ٞبد، ألضياء األكواف ُب تفسّب القرآفانظر:  (ِ)

 (.َِْ/ُ، أ.د فهد الركمي )عشر
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 : الطرؽ الموصلة إلى أكل الماؿ الحراـ:ثالثًا
والتزوير، من نحو: إخفاء العيب،  الغش والخداع، وإخفاء الحقيقة - ٔ
 .والتدليس ،والتغرير
 الرشوة. - ٕ
 
 الحلف الكاذب. - ٖ
 
 عدـ تحري الحالؿ: - ٗ

يوشك إف عدـ ٙبرم ا٢ببلؿ يؤدم إٔب الوقوع ُب ا٢براـ، فمن حاـ حوؿ ا٢بمى 
 .أف يرتع فيو
 السالك يصادؼ ال البعد الشبهات؛ حٌب إٔب أرشد النيب  كقد

فمن اتقى الشُّبُػَهاِت استبرأ لدينو )): قاؿ كيضل،  فيعثر احملض، ا٢براـ
وعرضو، ومن وقع في الشُّبُػَهاِت وقع في الحراـ، كالراعي يرعى حوؿ الحمى 

 .(ُ)((محارمويوشك أف يرتع فيو، أًل وإف لكل ملك ِحَمى، أًل وإف ِحَمى اهلل 
 
 :الجهل بفقو المهنة، وبخطورة أكل الماؿ الحراـ وعاقبتو – ٘

كا٤بسلمي مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فكلٌّ من ا٢بىداًد كالن جار 
ًح كالت اجًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ مطالبه بتعل ًم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة  كالفبل 

..اْب؛ ليكوف عميليو  ك استصناعو أك ككالةو أك إجارةو أك ميزارعةٗبهنتو، من بيعو أك شراءو أ
. كالطبيبي مطالب بإتقاف مهنتو، كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا  صا٢بنا، كماليو حبلالن
الشرعية، من بدء الكشف عن ا٤برضى، كصوالن إٔب العبلج كالدكاء، كموقف الشرع من 

                                                             

 [. ُٗٗٓصحيح مسلم ] [،ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
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ضاء إٔب غّب ذلك، ككذلك ا٤بهندس كاحملامي ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض، أك زرع األع
كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق كعدؿ، كيد أمانة على 

))من َتطَبََّب ولم يعلم منو ِطبّّ فهو حقوؽ الوطن كالناس. كُب ا٢بديث: 
 .(ُ)ضامن((
 

 : صور أكل الماؿ الحراـ:رابًعا
 ٤باؿ ا٢براـ متعددة، فمنها:كيتبْب ٩با تقدـ أف صور أكل ا

  .السرقة – ٔ
 كسيأٌب بياهنا.

 
 . التعدي علي الماؿ العاـو  الغلوؿ - ٕ

 كسيأٌب بياف ذلك.
 
 الربا: – ٖ

ربا ػ)ك"كمن الربا ما أٝبع ا٤بسلموف على منعو، كٓب ٱبالف فيو أحد، كذلك 
ربا )و ، كىو أف يزيده ُب األجل على أف يزيده اآلخر ُب قدر الدين،(الجاىلية

،  (النََّساءِ  بْب الذىب كالذىب، كالفضة كالفضة، كبْب الذىب كالفضة، كبْب اٍلبػيرٍّ كىاٍلبػيرٍّ
كبْب الشعّب كالشعّب، كبْب التمر كالتمر، كبْب ا٤بلح كا٤بلح، ككذلك بْب ىذه األربعة 

 بعضها مع بعض.
                                                             

[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو: البيهقي ُب )السنن الكربل( ْْٖٕ]
[َُّٔٓ.]  
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لستة ككذلك حكى غّب كاحد اإلٝباع على ٙبرٙب ربا الفضل، بْب كل كاحد من ا
ا٤بذكورة فبل ٯبوز الفضل بْب الذىب كالذىب، كال بْب الفضة كالفضة، كال بْب اٍلبػيرٍّ 
، كال بْب الشعّب كالشعّب، كال بْب التمر كالتمر، كال بْب ا٤بلح كا٤بلح، كلو يدا بيد.  كىاٍلبػيرٍّ
كا٢بق الذم ال شك فيو منع ربا الفضل ُب النوع الواحد من األصناؼ الستة 

 .(ُ)."ا٤بذكورة.
كأٝبع العلماء على جواز بيع الربوم بربوم ال ": قاؿ اإلماـ النوكم 

 ،كبيع الفضة بالشعّب ،كذلك كبيع الذىب با٢بنطة ، كمؤجبلن يشاركو ُب العلة متفاضبلن 
  .كغّبه من ا٤بكيل

كعلى أنو ال ٯبوز  ،كأٝبعوا على أنو ال ٯبوز بيع الربوم ٔبنسو كأحدٮبا مؤجل
كعلى أنو ال ٯبوز التفرؽ قبل  ،كالذىب بالذىب  ،ٔبنسو حىاالًّ  التفاضل إذا بيع

كا٢بنطة  ،كالذىب بالفضة  ،التقابض إذا باعو ٔبنسو أك بغّب جنسو ٩با يشاركو ُب العلة
كصاع حنطة ،  ا بيدكعلى أنو ٯبوز التفاضل عند اختبلؼ ا١بنس إذا كاف يدن ، بالشعّب

 .(ِ)"ن ىذاكال خبلؼ بْب العلماء ُب شيء م ،بصاعي شعّب
 نهى رسوؿ اهلل))قاؿ:  عبد الرٞبن بن أيب بكرة، عن أبيوكقد جاء ُب ا٢بديث: 

  عن الفضة بالفضة، والذىب بالذىب، إًل سواء بسواء، وأمرنا أف
، قاؿ: ((نشتري الفضة بالذىب كيف شئنا، ونشتري الذىب بالفضة كيف شئنا

  .(ّ)((ىكذا سمعت))فسألو رجل، فقاؿ: يدا بيد؟ فقاؿ: 
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب سعيد ا٣بدرمكُب ركاية: 

، والشَِّعير بالشَِّعير، والتَّْمر بالتَّْمر(( َىُب بالذََّىب، واْلِفضَّة باْلِفضَّة، واْلبُػرُّ باْلبُػرّْ ، الذَّ

                                                             

ن (. كانظر بياف ا٢بكمة من ٙبرٙب الربا ُب ىذه األصناؼ ُب )إعبلـ ا٤بوقعْب(، البَُٔ/ُ( أضواء البياف )ُ)
 (.َُٕ/ِالقيم )

 (.ٗ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 [.َُٗٓ[، مسلم ]ُِِٖ، ُِٕٓصحيح البخارم ] (ّ)
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 ، اآلخذُ َأْرَبىا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد ، يدً ِمْثاًل ِبِمْثلٍ والملح بالملح، 
 .(ُ)((ي فيو سواءعطِ والم

َىُب )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبادة بن الصامتك  الذَّ
، والشَِّعير بالشَِّعير، والتَّْمر بالتَّْمر، واْلِملح  بالذََّىب، واْلِفضَّة باْلِفضَّة، واْلبُػرُّ باْلبُػرّْ

ؼ، فبيعوا  ا بيد، فإذا اختلفت ىذه األصنا، يدً بسواءٍ  ، سواءً ِمْثاًل ِبِمْثلٍ ، بالملح
  .(ِ)((ا بيدكيف شئتم، إذا كاف يدً 

ًل تبيعوا ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٣بدرم ك 
الذىب بالذىب إًل ِمْثاًل ِبِمْثٍل، وًل ُتِشفُّوا بعضها على بعض، وًل تبيعوا الَوِرَؽ 

نها غائبا بِالَوِرِؽ إًل ِمْثاًل ِبِمْثٍل، وًل ُتِشفُّوا بعضها على بعض، وًل تبيعوا م
 .(ّ)((بَِناِجز

ىو بضم التاء ككسر الشْب ": ( قاؿ اإلماـ النوكم (وًل ُتِشفُّوا)قولو: )
كيطلق  : الزيادة،-بكسر الشْب- :كالشٍّف   ،ال تفضلوا :أم ،ا٤بعجمة كتشديد الفاء

–يىًشف   -بفتح الشْب-شىف  الدرىم  :يقاؿ .فهو من األضداد ،النقصاف :ا علىأيضن 
  .أشىف وي غّبيهي يىًشف و، ك إذا زاد كإذا نقص -بكسرىا

 ،ا٢باضر :ا٤براد بالناجز ((ا بناجزوًل تبيعوا منها غائبً )) :قولو 
 .ا٤بؤجل :كبالغائب

  

                                                             

 [.ُْٖٓسلم ]صحيح م (ُ)
 [.ُٕٖٓصحيح مسلم ] (ِ)

 [.ُْٖٓ[، مسلم ]ُِٕٕصحيح البخارم ] (ّ)
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ككذلك  ،كقد أٝبع العلماء على ٙبرٙب بيع الذىب بالذىب أك بالفضة مؤجبلن 
 .(ِ)"ة الرباعل  ككذلك كل شيئْب اشَبكا ُب  ،(ُ)أك بالشعّب ،ا٢بنطة با٢بنطة

التمر )) : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أيب عن :ركاية كُب
بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثال بمثل، يدا بيد، 

 .(ّ)((فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إًل ما اختلفت ألوانو
 التمر أك بالتمر، كالذىب أجناسو :أم ((،ألوانو اختلفت ما إًل)): قولو

 ركايةال ُبجاء  كما ،التقابض :يشَبط كإ٭با ،ا٤بماثلة :فيهما يشَبط ال فإنو بالشعّب،
 .((بيد ايدً  كاف إذا شئتم، كيف فبيعوا األصناؼ، ىذه اختلفت فإذا)): األخرل

بكسر العْب -( الِعْينةكبيع )  ،(الوسائل المفضية إلى الربا)كقد حـر الشارع 
ُب قوؿ أكثر أىل العلم. كىي أف يبيع سلعة بثمن  -ء ٙبتية ساكنة ٍب نوفا٤بهملة ٍب يا

مؤجل لشخص، ٍب يعود كيشَبيها من الشخص نفسو بثمن حاضر أقل من الثمن 
 .(ْ)ا٤بؤجل. فهذا نوع من ا٤بعامبلت الربوية ذات التحايل على الشرع

                                                             

٩با ٯبزم فيو الربا إال كاتفقوا على أنو ال ٯبوز بيع ا١بيد بالردمء من جنس كاحد " : بن ىبّبةقاؿ ا (ُ)
ا بيد، يدن  ،متفاضبلن  ،كالعسل بالزيت ،كاتفقوا على أنو ٯبوز بيع ا٢بنطة بالشعّب مثبل ٗبثل سواء بسواء.

كاتفقوا على أنو ال ٯبوز بيع  كاتفقوا على أف بيع ا٢بنطة بالذىب كالفضة جائز نساء. كأنو ال ٯبوز نساء.
كاختلفوا ُب ا٢بنطة كالشعّب ىل ٮبا جنس كاحد أك  اإلطبلؽ.على  اءالتمر با٤بلح، كا٤بلح بالتمر نس

هنما جنساف ٯبوز التفاضل فيهما إفقاؿ أبو حنيفة كأٞبد ُب أظهر ركايتيو، كالشافعي:  ؟جنساف
فبل ٯبوز عندٮبا إذا بيع بعضها  ،كقاؿ مالك كأٞبد ُب الركاية األخرل: ىي جنس كاحد كا٤بماثلة.

(، كانظر: َّٔ-ّٗٓ/ُ) بن ىبّبة الذىلي، الاختبلؼ األئمة العلماء" بيدا يدن  ، ٗبثلببعض إال مثبلن 
 .(ّٕ/ّ) الطحاكم، أليب جعفر ٨بتصر اختبلؼ العلماء

 (.َُ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم )( ِ)
 [.ُٖٖٓصحيح مسلم ] (ّ)
كىناؾ  (.ٕٗ -ٓٗ/ٗ(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ِْٔ-ِْٓ/ٓانظر: نيل األكطار، للشوكا٘ب ) (ْ)

تعريفات كصور أخرل اختلف الفقهاء فيها كُب حكمها تنظر ُب مظاهنا. كانظر: مصطلح: )بيع العينة( 
 من )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(.
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  : أف اهلل: منهاالدليل على ٙبرٲبها من كجوه"فصل  قاؿ ابن القيم 
 ،كالوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ ،بل ىي من أقرب كسائلو ،كالعينة كسيلة إٔب الربا ،ـ الرباحر  

  :فهنا مقاماف
 : بياف كوهنا كسيلة.أحدىما
 .(ُ)": بياف أف الوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ والثاني

كبياف  ٘بنب التعامل بالعقود الربوية، كيفية  إٔب كقد أرشد النيب 
 فمن ذلك: ما جاءأف يكوف مكاهنا عقود صحيحة سا٤بة من الربا، ا٤بخرج من ذلك ب

أف رسوؿ اهلل  : عن أيب سعيد ا٣بدرم، كعن أيب ىريرةُب ا٢بديث: 
  على خيرب، فجاءه بتمر جىًنيب، فقاؿ رسوؿ اهلل استعمل رجبلن 
: ((؟َأُكلُّ تمر خيبر ىكذا)) قاؿ: ال كاهلل يا رسوؿ اهلل إنا لنأخذ الص اعى ،

ًل تفعل، ِبْع )) :ن ىذا بالص اعىٍْب، كالص اعْب بالث بلثة، فقاؿ رسوؿ اهلل م
ُب  :أم ،(ّ)كقاؿ ُب ا٤بيزاف مثل ذلك، (ِ)((راىم، ثم ابْػَتْع بِالدَّرَاِىِم َجِنيًباالجمع بالدَّ 

 ٍب ابتع بالدراىم. ،بل بع بالدراىم ، منو برطلْبع رطبلن ال تب :يعِب ،ا٤بوزكف مثل ذلك
 ١بنيب(: نوعه من التمر، كىو ٛبره جيده من خيار التمر.)اك
 من ىو ا٤بختلطكا١بمع:  اعْب من ا١بمع،كانوا يبيعوف الصاع من ا١بنيب بالص  ك 
عن ذلك، كبْب ٥بم ا٤بخرج، كىو أف يبيع الردمء  فنهاىم النيب  التمر،

 .اا جيدن يشَبم بالدراىم الٍب يقبضها ٛبرن بدراىم، ٍب 
فيو من الفقو: أف التمر كلو جنس كاحد رديئو كجيده، " :قاؿ ابن بطاؿ 

ا١بنس  ُبمعُب التمر ٝبيع الطعاـ، فبل ٯبوز  ُبمنو، كيدخل  شيء ُبال ٯبوز التفاضل 
الواحد التفاضل كال النسيئة بإٝباع، فإف كانا جنسْب جاز فيهما التفاضل يدا بيد، كٓب 

                                                             

 ىػ[.ُِْٖمكتبة ا٤بعارؼ، الرياض ] ،(ُِٔٔ/ٓ) هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو (ُ)

 [.ُّٗٓ] [، مسلمَّٕٓ، ِْْْ، َِِّ، َُِِصحيح البخارم ] (ِ)
 [.َِِّ]صحيح البخارم  (ّ)
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الطعاـ كلو  الشافعيمالك. كعند ٘بز النسيئة، ىذا حكم الطعاـ ا٤بقتات كلو عند 
مقتات أك غّب مقتات. كعند الكوفيْب: الطعاـ ا٤بكيل كلو كا٤بوزكف دكف غّبه. كفيو من 

عاـ عاـ بالط  كبيع الط  " .(ُ)"فبل حرج عليو حٌب يعلمو الشيءالفقو: أف من ٓب يعلم ٙبرٙب 
 .(ِ)"ا٤بعُب ُبرؼ سواء، كىو شبيهو ا بيد مثل الص  يدن 

إٔب النيب   قاؿ: جاء ببلؿ  عن أيب سعيد ا٣بدرمة: كُب ركاي
  بًتىٍمرو بػىٍر٘بٍّ، فقاؿ لو النيب: ((؟من أين ىذا))  :قاؿ ببلؿ ،

ٍره رىًدمٌّ، فبعت منو صاعْب بصاع، لنطعم النيب  فقاؿ النيب ، كاف عندنا ٛبى
  :فعل، ولكن إذا أردت َأوَّْه َأوَّْه، َعْيُن الرّْبَا َعْيُن الرّْبَا، ًل ت))عند ذلك

 .(ّ)((أف تشتري فَِبِع التَّْمَر بِبَػْيٍع آَخَر، ُثمَّ اْشَترِه
: -بفتح ا٤بوحدة كسكوف الراء ككسر النوف بعدىا ياء مشددة- ((بَػْرِنيٍّ ))كقولو:  

أصلو  : كىو ضرب من التمر أصفر مدكر، كىو أجود التمور، قاؿ أبو حنيفة
 .(ْ)صاحب )احملكم( :قالو .فارسي

 ،قوؿ عند الشكاية كا٢بزف :-بفتح ا٥بمزة كشدة الواك كسكوف ا٥باء-(( َأوَّهْ ك))
، لتطويل الصوت -كالتشديد كفتح الواك ساكنة ا٥باء با٤بدٍّ - (آك هٍ )كبعضهم يقوؿ: 

 .(ٓ)بالشكاية
  

                                                             

 (.ِِّ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ُ)
 (.ّْٔ/ٔ)ا٤بصدر السابق ( ِ)

 [.ُْٗٓ[، مسلم ]ُِِّصحيح البخارم ] (ّ)
 (.ُٕٗ)ص: ٙبرير ألفاظ التنبيو(، كانظر: ِْٔ/َُ، مادة: )برف( )احملكم كاحمليط األعظم (ْ)
(، ُْٗ/ُِ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (،ِِِٓ/ٔ( )أكه: )، للجوىرم، مادةالصحاح انظر: (ٓ)

 (.ُِْ/َُ) الكواكب الدرارم
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 :والمستضعفين والتطاوؿ على أمواؿ الضعفاء أكل ماؿ اليتيم – ٗ
 اـ: أكل ماؿ اليتيم:إف من أشد صور أكل ا٤باؿ ا٢بر 

كقد جاءت آيات كرٲبة تنص  على الوعيًد الش ديد ُب حقٍّ من أىكىلى ماؿ اليتيم 
: يقوؿ اهلل  ُز٤َُٚنَِِّفَّحمس :بغّب حقٍّ

ْ
ةَّيَأ َٝ ةَّإِج  ًٝ ْم٤َاَلَّاِْلَذَةََمَُّهْٚ

َ
ُز٤َُٚنَّأ

ْ
َّيَأ َٞ ِي َّاَّل  إِن 

ََّظًًِْيا َّوََظيَْؿ٤ََْٚن ََّٟةًرا ْٛ أم: ما ٯبر  إٔب النار كيؤٌدم إليها، تعبّبنا  [،َُ]النساء: ىجسُبُم٣ِِٟ٤
با٤بسبب عن السبب. كقد يوصف الشيء ٗبا يؤكؿ إليو كيكوف سببنا لو. كقيل: إهنم 

 سيأكلوف يـو القيامة نارنا، فسمي األكل ٗبا يؤكؿ إليو أمرىم.
ََّظًًِْياحمس ك)اسًتعار  الصبلء: لزـك النار. ك)السعّب(: النار ا٤بستعرة، .ىجسوََظَيْؿ٤ََْٚن

ًِّصَْتَّحمس :النار(: توق دىا. كمنو قولو  َُّظ ُٛ  [. ُِ]التكوير: ىجسِإَوَذاَّاْْلَِدي
فتبْبى أف  من الذ نوب العظيمة ا٤بتوع د عليها بالن ار: التفريط ُب أمواؿ اليتامى، 
، أك الت سبب ُب ضياعها أك ضياع شيءو منها، أك  كأكلها أك أكلي شيءو منها بغّب حقٍّ

 كوت مع ا٤بطالبة ُّا.بالس
َّحمس :كيقوؿ  َٛ ََّلَّدُْسصُِم٤َنَّاِْلَتِي ْ٘ َّثَ ةِمَّالِْْٝعِِْٗيAََّّّلََك  ًَ ََّل ٤َنَّلََعَ َوَلَََّتَةفُّ

Bََّّة ًّٝ َ ْزًًلَّل
َ
َاَثَّأ ُز٤َُٚنَّاَٙتُّ

ْ
ةَلَُّخجًّةَََّجًّةCَََّّودَأ َٝ ْ Dَََّّوَُتِج٤َُّنَّال رُْضََّدَكًّ

َ
ِخَّاْْل  ٖ َّإَِذاَُّد ّلََك 

َّ ةَّوََجةEََّدَكًّ ًّّ ةََّؾ ًّّ ََّؾ ُٕ َٚ َٝ ْ ََّوال َٕ Fَََّّءََّربُّ ّن 
َ
نَْعةُنََّوأ ُصَّاْْلِ

 ٖ هٍِشََّحَذَش َٜ َّي٤َْ َٛ هٍِشَِِّب٠٣ََ  َٜ وَِِجَءَّي٤َْ
َصىَّ ْٖ َّاَّّلِ Gَََِّّلُ َِِّلََيةَِت ُخ ْٜ ََّٓس  ََِّلْتَِِن َّيَة ٤ُل ُٔ Hَََّّح َخٌس

َ
َّأ ََّيَشاث١َُ ّشُِب ًَ َُّح ََّل هٍِش َٜ َوَلIَََّّذي٤َْ

خََّ
َ
ََّوزَة١ََُّٓأ ُْ ِ   [.ِٔ-ُٕ]الفجر: ىجسJٌسَّي٤ُز

كىذه اآليات ردع عن حبٍّ ا٤باؿ كأكًلو بالباطل، فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب 
عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند 

 العذاب الدائم؟ 
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َّحمس ُب النهي عن قهر اليتيم كإذاللو: كيقوؿ  ًَََِّل َٛ َّاِْلَتِي ة  ٜ
َ
٣َصََِّْأ ْٔ َّىجسَت

 .(ُ)أم: فبل تظلمو، فتذىب ٕبقو، استضعافنا منك لو [،ٗ]الضحى:
  :ٟبسة أقواؿ ُب تفسّب اآلية كذكر اإلماـ ا٤باكردم 

 : فبل ٙبقر. أحدىا
 : فبل تظلم. الثاني
 : فبل تستذؿ. الثالث

 : فبل ٛبنعو حقو الذم ُب يدؾ.ابعالر 
 .(ِ)حيمكن لليتيم كاألب الر : : ما قالو قتادة الخامس
 ُب التحذير من ظلم اليتيم، كالتقصّب ُب حقو، كقهره كزجره: كيقوؿ 

َّحمس ِٞ ِيَّيَُسّشُِبَّثِةِّلِي يَْخَّاَّل 
َ
َرأ
َ
1ََّّأ َٛ َّاِْلَتِي ِيَّيَُسعُّ َّاَّل  َٕ ِ  [.ِ- ُ]ا٤باعوف: ىجس2ََِشل

ََّٛحمس قولو: َّاِْلَتِي ا عن حقٍّو كمالو ىجسيَُسعُّ ، أم: ٰبقره أك يظلمو أك يدفعو دفعنا شديدن
منا كطعمنا فيو، أك إبعادنا لو كزجرنا كقهرناظل

(ّ). 
قاؿ:  عن النيب  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

الشرؾ باهلل، ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: ))اجتنبوا السبع الموبقات))
والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إًل بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، 

 .(ْ)((ـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالتوالتولي ي
"كقد نص  الشرعي على أف شهادةى الزكر، كأكل ماؿ  :قاؿ اإلماـ النوكم 

اليتيم من الكبائر، فإف كقعا ُب ماؿو خطّب فهذا ظاىر، كإف كقعا ُب ماؿو حقّب فيجوز 

                                                             

 (.ْٖٖ/ِْتفسّب الطربم )( ُ)
 (.ِٓٗ/ٔ( تفسّب ا٤باكردم )النكت كالعيوف( )ِ)
ََّدَعًَّّحمس: كمنو قولو  (ّ) َٛ ٤َنَّإََِلََّٟةرََِّج٠٣َ   .أم: ييدفعوف إليها دفعنا [،ُّ]الطور: ىجسي٤ََْمَّيَُسيُّ
 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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عبل من الكبائر؛ ًفطىامنا عن ىذه ا٤بفاسد، كما جعل شرب ق طرة من ٟبر من أف ٯبي
 .(ُ). كٯبوز أف يضبط ذلك بنصاب السرقة"-كإف ٓب تتحقق ا٤بفسدة-الكبائر 

ُب )األدب ا٤بفرد( من طريق مسدد قاؿ: حدثنا إ٠باعيل  كأخرج البخارم 
بن إبراىيم قاؿ: حدثنا زياد بن ٨ًبٍرىاؽو قاؿ: حدثِب طىٍيسىلىةي بني مىي اس قاؿ: كنتي مع 

 ذنوبنا ال أراىا إال من الكبائر، فذكرت ذلك البن عمر  ، فأصبت(ِ)الن جىدىات
اإلشراؾ قاؿ: ما ىي؟ قلت: كذا ككذا، قاؿ: ليست ىذه من الكبائر، ىن تسع: ))

باهلل، وقتُل َنَسَمٍة، والفرار من الزحف، وقذؼ المحصنة، وأكل الربا، وأكل ماؿ 
((. قاؿ من العقوؽاليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين 

: إم كاهلل، قاؿ: أىحىيٌّ  :ٕب ابن عمر  ب  أف تىٍدخيلى ا١بٍىن ة؟ قلتي ، كٙبًي أىتػىٍفرىؽي الن ارى
: عندم أيمٍّي، قاؿ: )) ؟ قلتي فو اهلل لو ألنت لها الكالـ، وأطعمتها الطعاـ، كىاًلديؾى

 .(ّ)((لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر
اللُهمَّ قاؿ: )) عن النيب  ريرة كجاء ُب ا٢بديث: عن أيب ى

 . (ْ)((إنّْي ُأَحرُّْج َحقَّ الضَِّعيَفْيِن: اْلَيِتيِم واْلَمْرَأة
: أ٢بق ا٢برج، كىو اإلٍب ٗبن ضيع حقهما، كأحذر من ذلك ((ُأَحرّْجُ ))كمعُب: 

ا  .(ٓ)ٙبذيرنا بليغنا، كأزجر عنو زجرنا أكيدن

                                                             

 (.ٖٔ/ ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 ىم أصحاب ٪بدة بن عامر ا٣بارجي. (ِ)
(: "ركاتو ُّٗ/ُٔب )زكائد ا٤بسانيد( )  [. قاؿ البوصّبمٖأخرجو البخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ] (ّ)

 ثقات".
(: "ىذا إسناد صحيح َُّ/ْ)  قاؿ البوصّبم [.ّٖٕٔ[، كابن ماجو ]ٔٔٔٗأخرجو أٞبد ] (ْ)

[، ُُِ[، كا٢باكم ]َُْٗ[. كالنسائي ُب )الكربل( ]ّْٖٖرجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: كالبزار ]
[. َِِْٓ[، كالبيهقي ]ِٕٓكقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو: ٛباـ ]

 [.َٖٕٓفْب: اليتيم كا٤برأة(( شعب اإلٲباف ]كُب ركاية عند البيهقي: ))أحـر عليكم ماؿ الضعي
 (.ُُٖرياض الصا٢بْب، لئلماـ النوكم )ص:  (ٓ)
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"كمن  :قاؿ الز٨بشرم كقاؿ غّبه: أضيقو كأحرمو على من ظلمهما. 
اَّاز: كقع ُب ا٢برج كىو ضيق ا٤بأٍب. كحدث عن بِب إسرائيل كال حرج. كأحرجِب 
فبلف: أكقعِب ُب ا٢برج. كحرجت الصبلة على ا٢بائض، كالسحور على الصائم ٤با 
أصبح، أم: حرما كضاؽ أمرٮبا. كظلمك علي  حرج، أم: حراـ مضيق، كٙبرج من  

باحملرجات، أم: بالطلقات الثبلث، كحرجت العْب: غارت كذا: تأٍب. كحلف فبلف 
 .(ُ)فضاقت عليها منافذ البصر"

كا٢بديث يدؿ على تعظيم حقٍّ ىذين الضعيفْب: ا٤برأة كاليتيم؛ فإف ضعفهما قد 
 يكوف سببنا لبلعتداء عليهما، كىضم حقوقهما.

اليتامى  الظلم: أكل أمواؿ الناس بالباطل، كالتطاكؿ على أمواؿا٣بيانة ك من ف
كالضعفاء كالبسطاء كالعامة الذين ال يستطيعوف حيلة السَبداد حقوقهم، كقتل النفس 

ةَّحمس :احملـر قتلها ظلمنا بغّب حق. قاؿ اهلل  ًٝ َُّهْٚ َّاِْلَذَةََم ْم٤َاَل
َ
َّأ ُز٤َُٚن

ْ
َّيَأ َٞ ِي َّاَّل  إِن 

ََّظًًِْيا َّوََظَيْؿ٤ََْٚن ََّٟةًرا ْٛ َُّبُم٣ِِٟ٤ َِِّف ُز٤َُٚن
ْ
َّيَأ ة َٝ ٣َةَّحمس: كقاؿ  [،َُلنساء:]ا ىجسإِج  حُّ

َ
َّأ يَة

َّدََصاٍضَّ ْٞ ََّخ ََِّتَةَرةً َّدَُس٤َن ْن
َ
َّأ َّإِل  ِ٘ َّثِةْْلَةِل ْٛ َّثَي٠َُْس ْٛ ْم٤َاَُٙس

َ
َّأ ُز٤ُٚا

ْ
َّدَأ ََّل ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي اَّل 

ةَّ ًٝ َّرَِخي ْٛ َََّكَنَّثُِس َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ َعُس ُّ جْ
َ
ُذ٤ُٚاَّأ ْٔ ََّوَلََّت ْٛ َُّيْسَوا٠ِٜMًََُّّْٟس َٕ ِ ََّذل ْ٘ ًَ ّْ ََّح ْٞ َٜ ةََّو ًٝ ةََّوُهْٚ

َِّيَِعًْيا َّاَّلل  َّلََعَ َٕ ِ  [.َّ-ِٗ]النساء: ىجسN ََِع٤َْفَُّْٟؿِٚي١ََِّٟةًراََّوََكَنََّذل
كٓب   أم: كال يأكل بعضكم ماؿ بعض بالباطل بالوجو الذم ٓب يبحو اهلل

 .(ِ)يشرعو. من ٫بو: السرقة، كا٣بيانة، كالغصب، كالقمار، كعقود الربا
 
 :خس في الميزافوالب ،في الكيل التطفيف - ٘

 .ذلك كسيأٌب بياف
  

                                                             

 (.َِ/ّ(، كانظر: فيض القدير )ُٕٗ-ُٖٕ/ُأساس الببلغة، مادة: )حرج( )( ُ)
 (.ُِٔ/ ٖ(، الطربم )َِٓ/ُ(، )ِّّ/ُ( انظر: الكشاؼ )ِ)
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  :الكسب الخبيث - ٙ
كىو متفاكت من حيث ا٣بطر، فمن أشده خطرنا: ما يتعدل الضرر فيو إٔب  

َّرمْب، كمن ٫بو: بيع كا للمفسدين أك كثّبين، من ٫بو: بيع السبلح لؤلعداء
  ..إٔب غّب ذلك.ا٣بمور.ك ا٤بخدرات 
 
 المشروع:استغالؿ الوظيفة في التكسب غير  - ٚ

كمن ذلك: أخذ أمواؿ من ا٤براجعْب مقابل امتيازات ٫بو: تعجيل إ٪باز 
 أك غّب ذلك. -مثبلن -ا٤بعامبلت 

 كمن ذلك: الرشوة.
 كمن ذلك: التسَب على الفاسدين.

 ،كمن ذلك: استغبلؿ الوظيفة ُب أعماؿ ال صلة ٥با بالعمل ا٤بوكل إٔب العامل
 دكف إذف من ربٍّ العمل. ك 

ستغبلؿ أجهزة كأدكات العمل ُب مصاّب شخصية دكف إذف من ربٍّ كمن ذلك: ا
 إٔب غّب ذلك. -مثبلن –العمل، من ٫بو: استخداـ الطابعة 

 
 :عدـ إتقاف العمل - ٛ

ن ُب عملو أف يتمو على أكمل كجو، إف العمل أمانة، كاإلنساف مسؤكؿ كمؤٛب
أمانة، كأف يكوف كفأ قد يده على ما يوكل إليو يد  تكوف كأفكأف يكوف فقيهنا ٗبهنتو، 
ما ال  أخذ أك ،على ما ليس لو رً سو  على أحد ُب الت   يتعد  تبوأ ما ىو أىل لو، كٓب 

 بو. ا٤بكلف الشغل مصلحة غّب ُب العمل أكقات تضييعُب  كأيستحقو، 
 

  



 

179 
 

التعلل بأعذار كاذبة؛ ألجل الخروج من العمل لساعات أو ألياـ مع  - ٜ
 .وصغير منق الراتباستيفاء 
 

 :التسوؿ وسؤاؿ الناس بال حاجة أو ضرورة - ٓٔ
فمن الناس من يذؿ نفسو ألجل ا٤باؿ، كيطلب من الناس كعنده ما يغنيو. كقد 

قاؿ:   عن عبد اهلل بن مسعودُب ا٢بديث:  جاء ُب ذلك كعيد شديد، فقد جاء
من سأؿ الناس ولو ما يُػْغِنيِو جاء يـو القيامة )): قاؿ رسوؿ اهلل 

، قيل: يا رسوؿ اهلل، كما ((في وجهو ُخُموٌش، أو ُخُدوٌش، أو ُكُدوحٌ  (ُ)أَلَُتوُ وَمسْ 
: عن ابن خزٲبةكعند  .(ِ)((ا، أو قيمتها من الذىبخمسوف درىمً ))يغنيو؟ قاؿ: 

من سأؿ ولو ما يغنيو )) :حبشي بن جنادة السلوٕب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
: ((فإنما يأكل الجمر من سأؿ من غير فقر، فإنما يأكل )). كقاؿ زيد بن أخـز

قاؿ: يقوؿ النيب  عن النيب  عن أيب ىريرة ك  .(ّ)((الجمر
: (( تعس عبد الدينار، والدرىم، والقطيفة، والخميصة، إف أعطي

 . (ْ)((رضي، وإف لم يعط لم يرض
 

  

                                                             

 أم: أثرىا. (ُ)
 م، كالَبمذ[ُِٔٔ]أبو داكد ك ، [َُْٖ]، كابن ماجو [َِْٕ] أٞبدك  [،ُّٗابن أيب شيبة ] أخرجو (ِ)

، [ُْٕٗ]كا٢باكم [، ِِٗٓكالنسائي ]، [ُُّٗ]ا: البزار . كأخرجو أيضن "حسن"، كقاؿ: [َٓٔ]
 [.َُِّٕ] يكالبيهق [،ُُٖٔٔب )األكسط( ] ، كالطربا٘ب[ْٖٕ] يكالشاش

 [.ِْْٔ] صحيح ابن خزٲبة (ّ)
 .كىلك شقي :((تعس))ك[. ّْٓٔ، ِٕٖٖ، ِٖٖٔالبخارم ]( صحيح ْ)
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 واًلستحقاؽ: مع القدرة الدينسداد المماطلة في  - ٔٔ
ىو من الظلم للنفس كالناس: ا٤بماطلة ُب أداء إف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، ك 

 مع كالدين، السلف بقصد الناس أمواؿ ا٢بقوؽ مع القدرة، فمن الناس من يأخذ أخذ
 :ذلك.  كقد قاؿ اهلل  ُب التهاكف أك ُب الوقت احملدد، السداد بعدـ النية إضمار

َّإَِّحمس ٍٞ َّثَِسيْ ْٛ ٤٠ُاَّإِذَاَّدََسايَنْذُ َٜ َّآ َٞ ِي
٣َةَّاَّل  حُّ

َ
ُذُج٤هَُّيَةَّأ ْٖ ََِّة َُّمَعَمًّ ٍ٘ َج

َ
  [.ِِٖ]البقرة: ىجسََلَّأ

من أخذ ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة كُب ا٢بديث: 
 .(ُ)((أمواؿ الناس يريد أداءىا أدى اهلل عنو، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفو اهلل

ا٢بديث:  كما جاء ُبمن الظلم: ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء،  ف
 .(ِ)((الغَِنيّْ ظُْلم َمْطلُ ))

 
 الغصب: – ٕٔ

 كسيأٌب بيانو ُب )السرقة(.
 

 :أكل ماؿ الغير في الميراث  - ٖٔ
 :  . أكل أمواؿ الناس بالباطلكىو ٩با يندرج ٙبت عمـو

 
أكل ماؿ األجير، ويدخل فيو: المماطلة في أداء حق األجير مع  - ٗٔ

 :القدرة واًلستحقاؽ
كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أك تأخّب األجراء ظلم  :ظلمفمن أعظم ال
عن  عن أيب ىريرة  (:الصحيح)٤با جاء ُب  ؛بقوؿ أك فعلأجرىم، أك إىانتهم 

قاؿ اهلل تعالى: ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى قاؿ: )) النيب 
                                                             

 [.ِّٕٖالبخارم ] صحيح (ُ)
 [.ُْٔٓ[، مسلم ]ََِْ، ِِٖٖ، ِِٕٖبخارم ]صحيح ال( ِ)
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ا فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم بي ثم غدر، ورجل باع حرِّ 
 .-كسيأٌب مزيد من البياف ُب )الظلم(- (ُ)((يعطو أجره

 
 .من األرض بغير حقشيًئا من أخذ  - ٘ٔ
 

عدـ اًللتزاـ بنظاـ العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل، من  – ٙٔ
نحو: التهرب من دفع المستحقات في مقابل الخدمات العامة، كأجرة 

 .-مثاًل –المواصالت 
 

 ت:الغش والتدليس في المعامال – ٚٔ
جاء ُب عن الغش كالتدليس ُب ا٤بعامبلت، كما  كقد هنى النيب 

رىًة طعاـ  مر   أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة ا٢بديث: على صيبػٍ
 :قاؿ ((،؟ما ىذا يا صاحب الطعاـ)) فقاؿ: فأدخل يده فيها، فنالت أصابعو بلبلن 
يراه الناس، من  أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي))أصابتو السماء يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 

 .(ِ)((َغشَّ فليس ِمنّْي
رىة : قاؿ األزىرم .-بضم الصاد كإسكاف الباء- ((صبرة)قولو: )  :الص بػٍ

كمنو قيل  .إلفراغ بعضها على بعض ؛٠بيت صربة ،الكومة اَّموعة من الطعاـ

                                                             

 [. َِِٕ، ِِِٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َُِلم ]صحيح مس( ِ)
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صىًبّب :للسحاب فوؽ السحاب
فىةو غيرٍ  مثل: ،صيبػىره  :الط عاـ ٝبعها منكالص بػٍرىةي  .(ُ)

 .(ِ)"ببل كيل كال كزف :أم ،اشَبيت الشيء صربة :كعن ابن دريد .كىغيرىؼو 
أنو  :كمعناه عند أىل العلم" :قاؿ اإلماـ النوكم  .((فليس ِمنّْي))كقولو: 

كما يقوؿ الرجل   ،كحسن طريقتنا ،كاقتدل بعلمنا كعملنا ،ليس ٩بن اىتدل ُّدينا
القوؿ ُب كل األحاديث الواردة بنحو ىذا كىكذا  ،لست مِب :لولده إذا ٓب يرض فعلو

 .(ّ)"القوؿ
يرد بو نفيو عن دين اإلسبلـ، إ٭با أراد أنو ترؾ  ٓب" أنو : الطييب ك٫بوه قوؿ

متابعتنا، ىذا كما يقوؿ الرجل لصاحبو: أنا منك، يريد بو ا٤بوافقة كا٤بتابعة، قاؿ اهلل 
  ا عن إبراىيم إخبارن :ًَِِنََِّإِٟ ١َُّحمس ِ َّدَج ْٞ َٝ َََّّذ  .(ْ)"[ّٔ]إبراىيم:  ىجسِِّٜنِ

 
 المكس: – ٛٔ
-       : ا٤بكس للنفس كالناس الظلم أكل أمواؿ الناس بالباطل، كىو من كمن

كىو من يتؤب الضرائب الٍب تؤخذ من  -بفتح ا٤بيم كسكوف الكاؼ بعدىا مهملة
. كا٤بكس:  الناس بغّب حق. قاؿ ُب )القاموس(: مكس ُب البيع ٲبكس إذا جىب ماالن
النقص كالظلم، كدراىم كانت تؤخذ من بائعي السلع ُب األسواؽ ُب ا١باىلية، أك درىم  

 . (ٔ)بعد فراغو من الصدقة. انتهى (ٓ)كاف يأخذه ا٤بصىدٍّؽي 

                                                             

منصور األزىرم ا٥بركم  ، أليبالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي (،َُٗ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (1)
  (.ُٕٔ )ص: ٙبرير ألفاظ التنبيو، (َُْ)ص:

 ا٤بصباح ا٤بنّب(، َٕٕ/ِ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )صرب( )ُِّ /ُ، البن دريد )ٝبهرة اللغةانظر: ( 2)
 (.ُّّ/ُ) ا٤بصباح ا٤بنّب(، ّّْ/ّ) ا٤بخصص(، ْٗٓ/ُ) البن فارس ،٦بمل اللغة(، ُّّ/ُ)

 (.َُٗ/ُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.ُُِٓ/ٕ) ف عن حقائق السننالكاش (ْ)
 ( أم: ا١بايب. ٓ)
 (.ٕٓٓ(،  القاموس احمليط، مادة: )مكس( )ص:ُِّ/ٕنيل األكطار ) (ٔ)
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: انتقاص الثمن  ُب البياعة، كمنو اشتقاؽ ا٤بك اس؛  :قاؿ ا٣بليل  "ا٤بٍكسي
الٍب يأخذىا ا٤باكس، كىو  ا٤بكس: الضريبة : . كقاؿ ابن األثّب(ُ)ألنو يستنقصو

العىش ار
(ِ). 

 .(ْ)، كىو اٍسًتنػٍقىاصي الث مىن(ّ)كاٍلميمىاكىسىة مفاعلة من ا٤بكس من حىدٍّ ضىرىبى 
كُب )شرح السنة(: "صاحب ا٤بكس ىو الذم يأخذ من التجار إذا مركا مكسنا 

الذم  باسم العشر، فأما الساعي الذم يأخذ الصدقة، كمن يأخذ من أىل الذمة العشر
 .(ٓ)صو٢بوا عليو فهو ٧بتسب ما ٓب يتعد فيأٍب بالتعدم كالظلم.. انتهى"

كيطلق على الض ريبة كا١بباية كالر سـو كالعشور كا٣براج كا٤بغاـر ك٫بو ذلك، كقد 
 .(ٔ)غلب استعماؿ اٍلمىٍكس فيما يأخذه أعواف السلطاف ظلمنا عند البيع كالشراء

لقد تابت توبة دية الٍب زنت فرٝبت: ))ُب ا٤برأة الغام كقد قاؿ النيب 
 .(ٕ)((لو تابها صاحب مكس لغفر لو

"فيو أف ا٤بكس من أقبح ا٤بعاصي كالذنوب ا٤بوبقات،  :قاؿ اإلماـ النوكم 
كذلك لكثرة مطالبات الناس لو، كظبلماهتم عنده، كىتىكىر ًر ذلك منو، كىاٍنًتهىاًكًو للناس، 

 .(ٖ)ُب غّب كجهها"كأخذ أموا٥بم بغّب حقها، كصرفها 

                                                             

 (.ُّٕ/ ٓ( العْب، مادة: )مكس( )ُ)
 (.ّْٗ/ْ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مكس( )ِ)
( ُب البيع من باب ضىرىب. كمىاكىسى ٩باكىسىة ّ)  كًمكىاسنا.( يقاؿ: )مىكىسى
 (.ُْٓطلبة الطلبة )ص: (ْ)
(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ٓ/ّ(، ك٫بوه ُب )معآب السنن( )ُٔ-َٔ/َُلبغوم )ل( شرح السنة، ٓ)

(ٔ/ُِِْ.) 
 (.ٕٕٓ/ِ( ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )مكس( )ٔ)
 [.ُٓٗٔصحيح مسلم ] (ٕ)
 (.َِّ/ ُُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ٖ)
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كا٤بكاس فيو شبوه من قاطع من الكبائر حيث قاؿ: " ه الذىيب كعد  
كجايب ا٤بكس ككاتبو، كآخذه من جندم كشيخو . قاؿ: الطريق، كىو شره من اللص

 .(ُ)"كصاحب زاكية شركاء ُب الوزر، أكالوف للسحت
بعها  "جباية ا٤بكوس، كالدخوؿ ُب شيء من توا :كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي 

كالكتابة عليها ال بقصد حفظ حقوؽ الناس إٔب أف ترد إليهم إف تيسر، كىو داخل ُب 
َّحمس :قولو  ِ ّْ َّاِْلَ ْْيِ ََ ِ َّث ْرِض

َ
َّاْْل َِِّف ٤ََُن ََّويَجْ َّاَل ةَس ٤َن ُٝ ََّحْوِٚ َٞ ِي َّاَّل  َّلََعَ ُ٘ بِي َّالع  ة َٝ إِج 

ٌَّٛ ِِل
َ
ََّيَشاٌبَّأ ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ وَٙه

ُ
عو: من جايب ا٤بكس ككاتبو كا٤بكاس بسائر أنوا[. ِْ]الشورل: ىجسأ

كشاىده ككازنو ككائلو كغّبىم من أكرب أعواف الظلمة، بل ىم من الظلمة بأنفسهم، 
فإهنم يأخذكف ما ال يستحقونو، كيدفعونو ٤بن ال يستحقو؛ ك٥بذا ال يدخل صاحب 

. كأيضنا فؤلهنم تقلدكا ٗبظآب العباد، (ِ)مكس ا١بنة؛ ألف ٢بمو ينبت من حراـ كما يأٌب
ن أين للمكاس يـو القيامة أف يؤدم الناس ما أخذ منهم؟ إ٭با يأخذكف من العباد، كم

ُب ا٢بديث الصحيح:  حسناتو إف كاف لو حسنات، كىو داخل ُب قولو 

                                                             

 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ِٕٓص:) للذىيب الكبائر،( ُ)
 ريًكم عن ابن إسحاؽ، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرٞبن بن مشاسة التجييب، عن عقبة بن عامر( ِ)

  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ: ))ال يدخل ا١بنة صاحب مكس(( كإسناده فيو
[، ُِْٕٗكا٢بديث أخرجو أٞبد ]ضعف؛ لضعف ٧بمد بن إسحاؽ، كىو مدلس، كقد ركاه بالعنعنة. 

كابن خزٲبة [، ّّٗ[، كابن ا١باركد ]ُٕٔٓ[، كأبو يعلى ]ِّٕٗ[، كأبو داكد ]َُٖٕكالدارمي ]
[ كقاؿ: ُْٗٔ[، كا٢باكم ]ٖٕٖ[، كالطربا٘ب ]َِّٔ)شرح معا٘ب اآلثار( ][، كالطحاكم ُب ِّّّ]

( ِٕٗ)ا٤بقاصد( )ص: [. قاؿ ُب ُُّٕٓ"صحيح على شرط مسلم". كأخرجو أيضنا: البيهقي ]
( ركاه أبو داكد كأٞبد كغّبٮبا عن عقبة بن عامر مرفوعنا، كصححو ابن ْٖٓ/ِك٫بوه ُب )الكشف( )

ككاف أمّبا -خزٲبة كا٢باكم. كركم كذلك بإسناد فيو ضعف عن أيب ا٣بّب قاؿ: عرض مسلمة بن ٨بلد 
يقوؿ:  وؿ اهلل على ركيفع بن ثابت أف يوليو العشور، فقاؿ: إ٘ب ٠بعت رس -على مصر

  [. قاؿ ا٥بيثميّْْٗ[، كالطربا٘ب ]ََُُٕ))إف صاحب ا٤بكس ُب النار((. أخرجو أٞبد ]
يعِب:  ،)صاحب ا٤بكس ُب النار((بنحوه، إال أنو قاؿ: ) (الكبّب)(: "ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب ٖٖ/ّ)

 العاشر. كفيو ابن ٥بيعة، كفيو كبلـ".
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إف ؟(( قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: ))أتدروف ما المفلس))
ويأتي قد شتم ىذا،  المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة،

وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ ىذا، وضرب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من 
حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو ُأِخَذ من 

  .(ُ)((خطاياىم َفطُرَِحْت عليو، ثم طُِرَح في النار
 "كقد ذكر الفقهاء كأىل الٌلغة صورنا كثّبة للمكس:

: ما كاف يفعلو أىل ا١باىلي ة، كىي دراىم كانت تؤخذ من البائع ُب منها
 األسواؽ.

 : دراىم كاف يأخذىا عامل الز كاة لنفسو، بعد أف يأخذ الز كاة.ومنها
: دراىم كانت تيؤخذ من الت ج ار إذا مر كا، ككانوا يقدٍّركهنا على األٞباؿ ومن ذلك

 أك الر ؤكس أك ٫بو ذلك.
 ا يأخذه الوالة باسم العشر، كيتأك لوف فيو معُب الز كاة كالص دقات.: مومن ذلك

.ومنها  : الض رائب ال ٍب تؤخذ من الت ج ار أك من عام ة الن اس بغّب حقٍّ
 : الٌرشوة ال ٍب تيؤخذ ُب ا٢بكم كالش هادات كالش فاعات كغّبىا باسم ا٥بدي ة.ومنها

كس احملر ـ؛ ٤با ُب ذلك من أكل أمواؿ الن اس كىذه الص ور كل ها تدخل ُب ا٤ب
 .(ِ)بالباطل"

كا٢باصل: أف ا٤بكس من كبائر الذنوب، كا٤باكس ىو الذم يأخذ أمواؿ الناس 
 ظلمنا، كىو من التسيب، كسوء استخداـ للماؿ العاـ.

  

                                                             

 [ كقد تقدـ.ُِٖٓ(، كا٢بديث ُب )صحيح مسلم( ]ِٗٗ -ِٖٗ/ُالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )( ُ)
 رفع اللبس عن حكم ا٤بكس، مقالة لؤلستاذ الدكتور عبد اَّيد ٝبعة. (ِ)
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إٔب عبد اهلل بن عوف القارم أف اركب إٔب  كقد كتب عمر بن عبد العزيز 
قاؿ لو: )بيت ا٤بكس( فاىدمو، ٍب اٞبلو إٔب البحر فانسفو فيو نسفنا. قاؿ البيت الذم ي

 .(ُ)أبو عبيد: كقد رأيتو بْب مصر كالرملة
إٔب عدم بن أرطاة أف ضع عن الناس  ككتب عمر بن عبد العزيز 

الفدية، كضع عن الناس ا٤بائدة، كضع عن الناس ا٤بكس، كليس با٤بكس، كلكنو 
رِْضَّحمس: فيو البخس الذم قاؿ اهلل 

َ
َّاْْل َِِّف َس٤ْا ًْ ََّوَلََّت ْٛ ْػَيةَء٢ُ

َ
َّاَل ةَسَّأ َوَلََّتجَْزُع٤ا

ََّٞ ِعِسي ّْ فمن جاءؾ بصدقة فاقبلها منو، كمن ٓب يأتك ُّا فاهلل  [،ٖٓ]ىود: ىجسُٜ
 .(ِ)حسيبو
أجّبنا ُب عمل كال يعطيو أجرتو؛ ٤با جاء ُب  اإلنساف كمن الظلم: أف يستأجر 

قاؿ اهلل تعالى: قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ىريرة  (:الصحيح)
ا فأكل ثمنو، ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرِّ 

 .(ّ)((ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره
فمن أعظم الظلم: ظلم األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أك تأخّب 

 أجرىم، أك إىانتهم بقوؿ أك فعل.
عرضو  :(( قاؿ سفياف َليُّ الَواِجِد ُيِحلُّ ُعُقوبَػَتُو وِعْرَضوكُب ا٢بديث: ))

 .(ْ)يقوؿ: مطلتِب كعقوبتو ا٢ببس

                                                             

(، أحكاـ أىل َٕٔ/ُ(، ا٤بعرفة كالتاريخ )ِّٔكتاب األمواؿ، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )ص:( انظر:  ُ)
 (.ُٗٔ/ِأكٕب النهى ) (، مطالبِّّ-ُّّ/ُالذمة، البن قيم ا١بوزية )

 (.ُّّ/ُ(، أحكاـ أىل الذمة، البن قيم ا١بوزية )ِّٔكتاب األمواؿ، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )ص:  (ِ)
 [. َِِٕ، ِِِٕ( صحيح البخارم ]ّ)
[، ِِْٕ(، كابن ماجو ]ُُٖ/ّ[، كالبخارم ميعلقنا )ُْٕٔٗ[، كأٞبد ]ُِٗأخرجو ابن أيب شيبة ] (ْ)

[، كا٢باكم ِْٕٗ[، كالطربا٘ب ]َٖٗٓ[، كابن حباف ]ْٖٗٔالنسائي ][، ك ِّٖٔكأبو داكد ]
 [.ُُِٕٗ[ كقاؿ: صحيح اإلسناد. ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]َٕٓٔ]
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(:  :قاؿ اإلماـ النوكم   كىو ا٤بطل.  -بفتح البلـ كتشديد الياء-")الل ي 
ل  ًعٍرضىوي بأف يقوؿ ظلمِب  كمطلِب، ك)الواجد( با١بيم: اٍلميوًسر. قاؿ العلماء: ٰبًي

 . (ُ)كعقوبتو: ا٢ببس كالتعزير"
الناجش: آكل ربا خائن، كىو خداع باطل ال ٰبل  :قاؿ ابن أيب أكَب 

الخديعة في النار، من عمل عماًل ليس عليو أمرنا فهو )) :قاؿ النيب 
 . (ِ)((رد

 ،كعن إبراىيم أبو إ٠باعيل السكسكي أنو ٠بع عبد اهلل بن أيب أكَب 
َّحمس((، فنزلت: سلعتو، فحلف باهلل لقد أعطى بها ما لم يعطها أقاـ رجليقوؿ: )) إِن 

ََِّٓٚيًًلَّ ٠ًة َٝ ََّث ْٛ ة٣ِِٟ َٝ ْح
َ
ََّوأ ِ َّاَّلل  ٣ِْس ًَ ِ َّث وَن َّيَْؼََتُ َٞ ِي

كقاؿ ابن أيب أكَب [. ٕٕ]آؿ عمراف: ىجساَّل 
: ((الناجش آكل ربا خائن))(ّ). 
 

 أكل الخبيث المحـر من الطعاـ: - ٜٔ
َُّٛحمس :أك حكمنا. قاؿ اهلل  ككل ٧بـر فهو خبيث حقيقة ََّيَٚيُْس ْخ َٜ ُخّصِ

ََتََّ ُٝ ْ ٤ُْٓ٤َذةََُّوال َٝ ْ ُحََّوال َٔ ِ ٠َْز٠ ُٝ ْ َِّث١ََِِّوال ْْيَِّاَّلل  ََ ِ َّٙ  ٘ ِ٢
ُ
ةَّأ َٜ َّاْْلِْْنِيصََِّو ُٛ ُمََّوَِلْ يَْذُحََّواِل  َٝ

ْ ّدِيَُحََّواَل ِميَدُحَّال
َّ ةَُّذثَِحَّلََعَ َٜ ََّو ْٛ يْذُ  ٖ ةََّذ َٜ َّ ُجُىَّإِل  َّالع  َ٘ َز

َ
ةَّأ َٜ ْزَلمََِّو

َ
٤اَّثِةْْل ُٝ ِع ْٔ ْنَّتَْعَذ

َ
 [،ّ]ا٤بائدة: ىجسَّاَلُُّؿِتََّوأ

ٌَّْحمس :كقاؿ  ََِّيَٚي١َِِّْإَوٟ ١ََُِّّْٙع َّاَّلل  ُٛ صَِّاْظ َٖ َّيُْش ْٛ َ ةَّل  ٝ ُز٤ُٚاَِّم
ْ
 [.ُُِ]األنعاـ: ىجسَوَلَّدَأ
َّاْْلَجَةنَِرَّحمس: ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ الز٨بشرم  ُٛ ََّيَٚي٣ِْ  ىجسَويَُدّصُِم

ك٢بم ا٣بنزير، كما أىل  ،كا٤بيتة ،الدـ :من ٫بو ،ما يستخبث: "ا٣ببائث [:ُٕٓ ]األعراؼ:

                                                             

 (.ِِٕ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ٗٔ/ّ( صحيح البخارم )ِ)
 [.ِٕٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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با كالرشوة كغّبٮبا من ا٤بكاسب أك ما خبث ُب ا٢بكم، كالرٍّ  ،بو  لغّب اهلل
 . (ُ)"ةثا٣ببي

َّحمس : قولو : كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  ُٛ ي٣ِْ
ّيَِجةِتََّويَُدّصُِمََّيَٚ َّاٙم  ُٛ َّل٣َُ ُّ٘ َويُِد

أم: ٰبل ٥بم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر، كالسوائب، " ىجساْْلََجةنَِرَّ
كالوصائل، كا٢باـ، ك٫بو ذلك، ٩با كانوا ضيقوا بو على أنفسهم، كٰبـر عليهم 

  .(ِ)"ا٣ببائث
ا٤بطاعم النافعة للعقوؿ  :فالطيبات الٍب أباحها ىي": كقاؿ ابن تيمية 

  .كاألخبلؽ
ألهنا تفسد  ؛كما أف ا٣بمر أـ ا٣ببائث  ،خبلؽالضارة للعقوؿ كاأل :كا٣ببائث ىي

الطيبات الٍب يستعينوف ُّا على عبادة  :للمتقْب  فأباح اهلل ،العقوؿ كاألخبلؽ
كحـر عليهم ا٣ببائث الٍب تضرىم ُب ا٤بقصود الذم خلقوا  ،الٍب خلقوا ٥با  رُّم

ر ترؾ ما أمر فمن أكلها كٓب يشك ،كهناىم عن ٙبرٲبها ،كأمرىم مع أكلها بالشكر ،لو
 ، فقد تعدل حدكد اهلل -كالرىباف-بو كاستحق العقوبة. كمن حرمها   اهلل

َّْٛحمس :قاؿ . فاستحق العقوبة ََّرزَْر٠َةُز ة َٜ َّ ََّلّيَِجةِت ْٞ ِٜ َّ َُُّك٤ُا ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّأ يَة
ًُْجُسونََّ ََّت َّإِي ةهُ ْٛ ٠ُْذ ُٖ َّ َّإِْن ِ ََّّلِل  ُصوا ُٗ عن النيب  :(الصحيح)يث كُب ا٢بد [،ُِٕ]البقرة: ىجسَواْػ

  :إف اهلل ليرضى عن العبد أف يأكل األكلة فيحمده عليها))أنو قاؿ، 
الطاعم الشاكر بمنزلة ))كُب حديث آخر:  ،(ّ)((يهاأو يشرب الشربة فيحمده عل

َِّٛحمس :كقاؿ  ،(ْ)((الصائم الصابر ِي َّاَلً  ِٞ ََّي هٍِش َٜ َّي٤َْ  ٞ
ُٙ
َ
ََّٙتُْعأ  ٛ  :أم ،[ٖ]التكاثر: ىجسُث

                                                             

 (.ُٓٔ/ِ) الكشاؼ (ُ)
 (.ْٖٖ/ّكثّب )تفسّب ابن   (ِ)
 [.ِّْٕ( صحيح مسلم ]ّ)
(: "علقو البخارم، كأسنده الَبمذم كحسنو، كابن ماجو، كابن حباف، ُُِْ)ص: (  قاؿ العراقي ْ)

 كركاه ابن ماجو من حديث: سناف بن سنة، كُب إسناده اختبلؼ". . من حديث أيب ىريرة
 =انفرد ابن ماجة ُّذا ،جالو ثقاتىذا إسناد صحيح ر (: "ّٖ/ُِب )الزكائد( )  البوصّبمكقاؿ 
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كلكن يسألو عن الواجب الذم أكجبو  ،ا كيعاقب من فعلوفإنو ال يبيح شيئن  ،كرهعن ش
٣َةَّحمس :كما قاؿ   ،كعما حرمو عليو: ىل فرط بَبؾ مأمور أك فعل ٧بظور ،معو حُّ

َ
يَةَّأ

ََّلَّ َ َّاَّلل  َذُسواَّإِن  ًْ ََّوَلَّتَ ْٛ ََُّٙس ُ َّاَّلل   ٘ َخ
َ
ةَّأ َٜ ٤٠ُاََّلََُّتَّصُِم٤اََّلّيَِجةِتَّ َٜ َّآ َٞ ِي َََّّٞاَّل  ًْذَِسي ُٝ ْ َّال  ىجسُُيِتُّ

 .(ُ)"فنهاىم عن ٙبرٙب الطيبات [،ٕٖ]البقرة:
ما تستطيبو األذكاؽ من األطعمة، كتستفيد منو  :الطيب" كُب )تفسّب ا٤بنار(:

ما  :التغذية النافعة، كمن األمواؿ ما أخذ ٕبق كتراض ُب ا٤بعاملة، كا٣ببيث من األطعمة
كا٤بيتة كالدـ ا٤بسفوح، أك تصد عنو العقوؿ  ،اٛبجو الطباع السليمة كتستقذره ذكقن 

كالذم يذبح للتقرب بو إٔب   ،، أك لضرره ُب الدين..كا٣بنزير  ،الراجحة لضرره ُب البدف
أم: ال ما يذبح لتكرٙب الضيفاف؛ من صغّب ككبّب -على سبيل العبادة  غّب اهلل 

-  بو اهلل كالذم ٰبـر ذٕبو أك أكلو لتشريع باطل ٓب يأذف -أك أمّب أك سلطاف
 .-كالبحّبة كالسائبة كالوصيلة كا٢بامي

 ،كالسرقة ،كالغلو ،كالرشوة ،كالربا  ،ما يؤخذ بغّب ا٢بق :كا٣ببيث من األمواؿ
حـر على بِب إسرائيل بعض  كالسحت. كقد كاف اهلل  ،كالغصب ،كا٣بيانة

َّْٜحمسعقوبة ٥بم كما قاؿ:  ؛الطيبات ََّخص  ٢ََّةُدوا َٞ ِي َّاَّل  َٞ ِٜ َّ ِخٚ ْخََِّجُِوٍْٚم
ُ
ََّلّيَِجةٍتَّأ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ٠َة

َّْٛ  . كحرموا ىم على أنفسهم طيبات أخرل ٓب ٰبرمها اهلل [َُٔ]النساء: اآلية ىجسل٣َُ
 عليهم، كأحلوا ألنفسهم أكل أمواؿ غّب اإلسرائيليْب بالباطل، كما حكى اهلل 

َُّحمسعنهم بعد ذكر استحبلؿ بعضهم أكل ما يأٛبنهم عليو العرب ذلك بأهنم  ٤اََّٙيَْطََّٓةل
٤نََّ ُٝ ًَْٚ ََّح ْٛ ِشَبَّو٢َُ َٗ َِّاْٙ َّاَّلل  ٤ل٤َُنَّلََعَ ُٔ ََّويَ ٌ٘ ِّيَِْيََّظبِي ّٜ

ُ
. كُب (ِ)"[ٕٓ]آؿ عمراف: ىجسَيَٚي٠َْةَِِّفَّاْْل

                                                                                                                                                                    

من  (مسنده)ركاه أٞبد ُب  ،كليس لو شيء ُب الكتب ا٣بمسة األصوؿ ،ا٢بديث عن سناف بن سنة=
ركاه ابن خزٲبة كابن حباف ُب  ،أيب ىريرة :كلو شاىد من حديث ،اسناف بن سنة أيضن  :حديث

كالبخارم ُب  (،سننو)ماجة ُب  كابن (،جامعو)كالَبمذم ُب  (مستدركو)كا٢باكم ُب  (،صحيحيهما)
 ٦بزكمنا بو". اتعليقن  (صحيحو)

 .(ُُٖ -َُٖ/ُٕ( ٦بموع الفتاكل )ُ)
 (.ّٖ/ٗتفسّب ا٤براغي )كانظر: (، ُٕٗ/ٗتفسّب ا٤بنار ) (ِ)
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ّيَِجةتَِّحمس (: "فإنو السعدم)تفسّب  َّاٙم  ُٛ َّل٣َُ ُّ٘ من ا٤بطاعم كا٤بشارب،  ىجسُُيِ
َّاْْلََجةنَِرَّحمس كا٤بناكح. ُٛ ََّيَٚي٣ِْ طاعم كا٤بشارب كا٤بناكح، كاألقواؿ من ا٤ب ىجسَويَُدّصُِم
 .(ُ)"كاألفعاؿ
 

 :شرب الخبيث المحـر من الشراب، كالمسكرات – ٕٓ
 كسيأٌب بياف ذلك.

 
 :والفاسدة التعامل بالبيوع المحرمة – ٕٔ

 : منها، صور كثّبة للبيوع احملرمةك 
 .(، والميسرلرباكما في )ا ،المعاوضة يأكل الماؿ بالباطل ف

 
 ،كا٣بنزير ،كالدـ ،ا٤بيتةكبيع   ،اأحد العوضين أو كالىما محرمً  إذا كاف ومنها:

 . (ِ)((وثمن الدـ ،عن ثمن الكلب  نهى النبي))كقد  .كا٣بمر
 .(ّ)((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلواف الكاىنو ))كُب ركاية: 

الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا   لعن النبي))كُب ركاية: 
 .(ْ)((، وكسب البغي، ولعن المصورينن الكلبوموكلو، ونهى عن ثم

 
  

                                                             

 (.َّٓ)ص: السعدمتفسّب  (ُ)
 [.َِٖٔم ]صحيح البخار  (ِ)
 [.ُٕٔٓ[، مسلم ]ُٕٔٓ، ّْٔٓ، ِِِٖ، ِِّٕصحيح البخارم ] (ّ)
 [.ِٔٗٓ، ّْٕٓصحيح البخارم ] (ْ)
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اَّبلت األشرطة كاألسطوانات ك  ، كبيعما كاف وسيلة إلى محـربيع : ومنها
 .كالصحف ا٣بليعة الٍب تدعو إٔب التهتك كالفجور

 
  :بيع النجشومنها: 

عنو، كما جاء ُب  جاء هني النيب ، كقد كىو خداع باطل ال ٰبل
. (ُ)((نهى عن النَّْجش)) :أف النيب  عن ابن عمر ا٢بديث: 

ك)النجش(: ىو أف يزيد اإلنساف ُب ٜبن السلعة أك ٲبدحها كليس لو رغبة ُب شرائها، 
كلكن يريد خداع غّبه.. إٔب غّب ذلك من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با فيها من ا٣بداع 

  كالتضليل كالكتماف كالظلم.
بْبٍّ ىذا العيب للمشَبم كال يكتمو،  كالواجب على مىن باع سلعةن فيها عيبه أف يي 

 قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كما جاء ُب ا٢بديث: عن عقبة بن عامر 
المسلم أخو المسلم، وًل َيِحلُّ لمسلم باع من أخيو بيًعا فيو عيٌب إًل يقوؿ: ))

َنُو لو ُب ردٍّ  . فإذا بْب  العيب برأ البائع ُب الدنيا كاآلخرة، كليس للمشَبم ا٢بق  (ِ)((بَػيػَّ
السلعة إال إذا رضي البائع، فأقالىو بيعتو، أم ا إذا ٓب ييبْبٍّ البائع عيبى السلعة، فللمشَبم 

 الرد .
كا٢باصل أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي نظاـ متكامل، يعمل على إعانة 
احملتاجْب من غّب استغبلؿ ٥بم، كما أنو يقرر عقاب من يأكل أمواؿ الناس بالباطل ٗبا 

وف زجرنا لو، حٌب ال يعود إٔب فعلو، كليكوف عربة لغّبه، كردعنا ٤بن تسوؿ لو نفسو يك
: أف الصدؽ أساس ُب التعامل، فبل ينبغي والقاعدةأكل أمواؿ الناس بغّب كجو حق. 

                                                             

 [.ُُٔٓ[، مسلم ]ّٔٗٔ، ُِِْ( صحيح البخارم ]ُ)
[، كقاؿ: "صحيح ُِِٓ[، كا٢باكم ]ٕٕٖ[، كالطربا٘ب ]ُّٖ[، كالركيا٘ب ]ِِْٔ( أخرجو ابن ماجو ]ِ)

 [. َُّْٕعلى شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]
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كال سيما مع ا٢باجة -أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش كا٣بداع 
 .-إٔب البياف

أو قاؿ: حتى -البَػيػَّْعاف بالخيار ما لم يَػتَػَفرَّقَا، يث: ))فقد جاء ُب ا٢بد
َنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف كتما وكذبا محقت بركة  -يَػتَػَفرََّقا فإف صدقا َوبَػيػَّ
. كا٤بعُب: إف كتما شيئنا ٩با ٯبب اإلخبار بو شرعنا كاف ذلك من الغش (ُ)((بيعهما

 كا٣بداع، كإخفاء ا٢بقيقة.
 

 :المنابذةو  المسةبيع المومنها: 
كما   ُب ا٢بديث، ، كما جاءمن بيوع ا١باىلية. كقد ثبت النهي عنها (ا٤ببلمسةك)

نهى عن   أف رسوؿ اهلل)) عن أيب ىريرة جاء ُب ا٢بديث: 
 .(ِ)((المالمسة والمنابذة

 نهى رسوؿ اهلل))قاؿ:   عامر بن سعد، أف أبا سعيد ا٣بدرمكعن 
  عن المالمسة والمنابذة في البيععن لبستين وعن بيعتين، نهى)). 
 نهى رسوؿ اهلل))قاؿ:   عامر بن سعد، أف أبا سعيد ا٣بدرمكعن 
 عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن المالمسة والمنابذة في البيع.)) 

. (ّ): ٤بس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل أك بالنهار كال يقلبو إال بذلك(ا٤ببلمسة)ك
لرجل إٔب الرجل بثوبو، كينبذ اآلخر ثوبو، كيكوف ذلك بيعهما عن : أف ينبذ ا(ا٤بنابذة)ك

                                                             

 [.ُِّٓ[، مسلم ]َُُِ، َِِٖ، َِٕٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُُُٓ[، مسلم ]ُِٖٓ، ُِْٔصحيح البخارم ] (ِ)
-كُب نسخ )صحيح مسلم(  .-بسكوف القاؼ من اَّرد-صحح ُب نسخ )ا٤بشكاة(  ()كال يقلبوقولو:  (ّ)

من التقليب، كمعناه: ليس قلبو للثوب إال ٗبجرد اللمس، أم: كاف عليو  -بفتح القاؼ كتشديد البلـ
 (.ِٔٓ/ٓ)٤بعات التنقيح " كينشره كيراه، كقد اكتفى باللمس أف يقلب الثوب
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: أف ٯبعل ثوبو على (الصماء): اشتماؿ الصماء، ك(اللبستْب)، ك(ُ)غّب نظر كال تراض
أحد عاتقيو، فيبدك أحد شقيو ليس عليو ثوب. كاللبسة األخرل: احتباؤه بثوبو كىو 

 .(ِ)جالس، ليس على فرجو منو شيء
: فأف يلمس  (ا٤ببلمسة)بقولو: أما  (مسلم) :ُب ركاية  رةكفسره أبو ىري

 كل كاحد منهما ثوب صاحبو بغّب تأمل. 
: أف ينبذ كل كاحد ثوبو إٔب اآلخر، كال ينظر كاحد منهما إٔب ثوب (ا٤بنابذة)ك
 .(ّ)صاحبو

 .على أف ال خيار لو إذا رآه ،ٍب يشَبيو ،اا مطوين كيقاؿ: ا٤ببلمسة أف يلمس ثوبن 
  .ا على أنو مٌب ٤بسو فقد لـز البيعأك يبيعو شيئن  ،: إذا ٤بستو فقد بعتكوأك يقوؿ

٤بس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل، أك النهار،  :ا٤ببلمسة : كعن الزىرم
  .كال يقلبو إال بذلك

ا٤ببلمسة أف يقوؿ الرجل للرجل: :  كركل النسائي من حديث أيب ىريرة
 ا. منهما ثوب اآلخر، كلكن بلمسو ٤بسن أبيعك ثويب بثوبك، كال ينظر كاحد 

كيقاؿ: اختلف العلماء ُب تفسّب ا٤ببلمسة على ثبلث صور ىي أكجو للشافعية. 
 أصحها: 
أف يأٌب بثوب مطوم أك ُب ظلمة فيلمسو ا٤بستاـ، فيقوؿ لو صاحب  - ُ

 بعتكو بكذا بشرط أف يقـو ٤بسك مقاـ نظرؾ، كال خيار لك إذا رأيتو.  :الثوب
 ا بغّب صيغة زائدة.عبل نفس اللمس بيعن أف ٯب - ِ
  .ا ُب قطع خيار اَّلس، كغّبهأف ٯبعبل للمس شرطن  - ّ

  
                                                             

  .اأف ٯبعبل النبذ بيعن يعِب:  (ُ)
 [.ُُِٓ[، مسلم ]َِٖٓم ]صحيح البخار ( ِ)
 [.ُُُٓصحيح مسلم ]( ّ)
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 .(ُ)كالبيع على التأكيبلت كلها باطل
 .(كتب الفقو) تنظر ُب مظاهنا من كيتبْب أف ا٤ببلمسة ٥با صور متعددة 

 
 :بيع المزابنة والمحاقلةومنها: 

ا٤بزابنة، كىي بيع الثمر بالتمر، كبيع  باب بيع" :قاؿ اإلماـ البخارم  
، كبيع العرايا عن ا٤بزابنة،  هنى النيب  : قاؿ أنس .الزبيب بالكـر

 .كاحملاقلة
بيع الثمر على النخيل بتمر ٦بذكذ مثل   :ا٤بزابنةكقاؿ غّب كاحد من أىل العلم: 

 .(ِ)اكيلو خرصن 
د منهم : ٠بعت غّب كاحد من أىل العلم ذكر كل كاح قاؿ أبو عبيد

كىو مأخوذ من  ،اٍلبػيرٍّ ُب سنبلو ب بيع الزرع كىو (:احملاقلة)طائفة من ىذا التفسّب قاؿ: 
ال يػيٍنًبتي )كىو ُب مثل يقاؿ:  ،احر الق :ىو الذم يسميو أىل العراؽ (ا٢بقل)ك ،ا٢بقل

 . (ّ)(اٍلبػىٍقلىةى إال  ا٢بٍىٍقلىةي 

                                                             

نيل  كانظر:(، ّٗٓ/ْفتح البارم، البن حجر ) (،ِِٔ/ُُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُ)
 (. ِِّ/ٔقدير )ال فيض (،ُٖٕ/ٓاألكطار )

(، ْٕ/ْ) تبيْب ا٢بقائق(، ْْ/ّ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم(، ُّٓ)ص: مًب بداية ا٤ببتدمانظر:  (ِ)
  (. ٔ/ُُ) اَّموع شرح ا٤بهذب(، كانظر: ِٖ/ُ) ٦بمع األهنر (،َُٕ/ِ) درر ا٢بكاـ

أىٍحقىلى الزرع. كا٢بقل: اٍلقىرىاح الط يٍّب،  :تقوؿ منو ا٢بٍىٍقل: الزرع إذا تىشىع بى كىرىقيوي قػىٍبلى أف تػىٍغليظى سيوقيو، (ّ)
( حقل(. الصحاح، للجوىرم، مادة: )ال يػيٍنًبتي اٍلبػىٍقلىةى إال ا٢بٍىٍقلة: )حىٍقلىة. كُب ا٤بثل :الواحدة

الزاىر ُب (، ُْٔ/ُ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (،ٕٖ/ِ) مقاييس اللغة(، كانظر: ُُٕٔ/ْ)
  .(َّٖ/ِ) بكر األنبارم ، أليبناسمعا٘ب كلمات ال
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 ؛كإ٭با جاء النهي ُب ىذا ،لتمربيع التمر كىو ُب رؤكس النخل با (:كا٤بزابنة)قاؿ: 
 كليس ٯبوز شيء من الكيل كالوزف إذا كانا من جنس كاحد إال مثبلن  ،ألنو من الكيل

 .(ُ)"كىذا ٦بهوؿ ال يعلم أيهما أكثر ،ا بيدكيدن  ،ٗبثل
من الزبن الذم ىو الدفع، كذلك أف البيعْب إذا كقفا فيو على  (ا٤بزابنة) كأصل

خ البيع، كأراد الغابن أف ٲبضيو، فتزابنا، أم: تدافعا الغنب أراد ا٤بغبوف أف يفس
أنو قاؿ: ا٤بزابنة: كل شيء من ا١بزاؼ الذم   مالك اإلماـ كركل عن .كاختصما

ال يعلم كيلو كال عدده كال كزنو بيع بشي مسمى من الكيل كالوزف كالعدد. كأخذت 
 .(ِ)من الطعاـ، أم: حاجٍب زبِب

كس ؤ كىي بيع التمر على ر  ،ى عن ا٤بزابنةكهن":  ٪بم الدين النسفيكقاؿ 
ة  :أم ،زىبىنى  كقد .لتدافع العاقدين عند القبض ؛٠بيت ُّا ،النخيل بالتمر كيبلن  دىفىعى ًبًشد 

 كىي الغبلظ الشداد من ا٤ببلئكة (،الزبانية) :كمنو اشتقاؽ .ضىرىبى  :كعيٍنف من حىدٍّ 
 (:حىٍربه زىبيوف)ك ،تىٍدفىعي حىالًبىها :(ناقةه زىبيوف)ك. الذين يدفعوف أىل النار إليها 

 .(ّ)"أىلها تىدفعي 
ًل تبيعوا ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل : عن عبد اهلل بن عمر ك 

  .(ْ)((الثمر حتى يبدو صالحو، وًل تبيعوا الثمر بالتمر
  

                                                             

هتذيب اللغة  (، كانظر:ُِّ -َِّ/ُ، مادة: )حقل( )م بن سبلـعيبيد القاس ، أليبغريب ا٢بديث (ُ)
 (.ْٔ/ُُ) اَّموع شرح ا٤بهذب(، ُٓٓ/ُّ)

(، ِٖٗ /ُ) الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر(، كانظر: ْٔ /ٗ( )زبن، مادة: )احملكم كاحمليط األعظم (ِ)
 (.ّْٕ/ٕ) عْبال

 (.ِِّ/ٔ(، كانظر: فيض القدير )َُٓ)ص: طلبة الطلبة (ّ)
 [.ُّْٓ[، مسلم ]ُِّٖصحيح البخارم ] (ْ)
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رخص بعد ذلك في   أف رسوؿ اهلل)) : عن زيد بن ثابتك 
 .(ُ)((ص في غيرهبيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخ

حدثِب   عن ٰبٓب بن سعيد، عن نافع، عن عبد اهلل بن عمركُب ركاية: 
رَخََّص في بَػْيِع اْلَعرِيَِّة ِبَخْرِصَها   أف رسوؿ اهلل ))  زيد بن ثابت

تً (اٍلعىرًي ة)، قاؿ ٰبٓب: (ِ)((تمًرا لطعاـ أىلو ريطىبنا  : أف يشَبم  الر جيلي ٜبىىرى الن خىبلى
  .(ّ)ًصهىا ٛبرناًٖبىرٍ 

نهى عن   أف رسوؿ اهلل)) :عن عبد اهلل بن عمر ك 
 .(ْ)((، وبيع الكـر بالزبيب كياًل المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كياًل 

نهى عن   أف رسوؿ اهلل)) :عن أيب سعيد ا٣بدرم ك 
 .(ٓ)((وس النخلؤ اشتراء الثمر بالتمر في ر  :المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة

عن   نهى رسوؿ اهلل))أن و قاؿ:  عن أنس بن مالك ك 
 .(ٔ)((الُمَحاقَلة، والُمَخاَضَرة، والُمالمسة، والُمَناَبَذة، والُمَزابنة

عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت  عن نافع كأخرج البخارم من طريق مالك،
: ((أف رسوؿ اهلل   ََها َأْرَخَص ِلَصاِحِب الَعرِيَِّة َأْف يَِبيع
 .(ٕ)((ِبَخْرِصَها

                                                             

 [.ُّٗٓ[، مسلم ]ُِْٖصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ُّٗٓ[، مسلم ]َِّٖصحيح البخارم ] (ِ)
 [.ُّٗٓصحيح مسلم ] (ّ)
 [.ُِْٓ[، مسلم ]ُِٖٓصحيح البخارم ] (ْ)
 [.ُْٔٓ[، مسلم ]ُِٖٔ]صحيح البخارم  (ٓ)
 [.َِِٕخارم ]صحيح الب (ٔ)
 [.ُّٗٓ[، مسلم ]ُِٖٖصحيح البخارم ] (ٕ)
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موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت كمن طريق 
: ((أف رسوؿ اهلل  رخص في العرايا أف تباع بخرصها كيال،)) 

 .(ُ)((خالت معلومات تأتيها فتشتريهان)): (العرايا)ك :قاؿ موسى بن عقبة
رخص  أف النبي )) :داكد بن ا٢بصْب، عن أيب ىريرة كعن 

 .(ِ)قاؿ: نعم ((؟في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دوف خمسة أوسق
، ك٢باجة الناس. كقد جاء ُب مشركعية ذلك  كقد رخص بالعرايا تيسّبنا كتسهيبلن

 .أحاديث كثّبة
: بأهنا بيع الرطب على النخل بتمر ُب األرض، أك العنب العراياالشافعية  كعرؼ

، اا يساكم سبعمائة كيلوغراـ تقريبن م :أم ،كسقُب الشجر بزبيب، فيما دكف ٟبسة أ
، ككاف ُب الناس اا ٗبا يساكيو من جنسو يابسن مر رطبن ا كرد النهي عن بيع التكذلك أنو ٤ب

 ، مىن يرغب أف يأكل الرطب أك العنب من على الشجر، كليس لديو ٬بيل أك كـر
 .(ّ)اا عليهم كتيسّبن تلبية ٢باجة الناس كٚبفيفن  ؛رع فيما ذكررخص الش  

ا، ٗبثلو من لو يابسن آا، ٗبالنخل خرصن  كسؤ كعرفها ا٢بنابلة بأهنا: بيع الرطب ُب ر 
بشرط ا٢بلوؿ كالتقابض قبل  ،كال ٜبن معو ،ا حملتاج لرطبا ال جزافن  معلومن التمر، كيبلن 

 كُب ٛبر بكيل، كال يصح ُب بقية الثمار.  ،التفرؽ، ففي ٬بل بتخلية

                                                             

 [.ُِِٗصحيح البخارم ] (ُ)
يشك داكد، قاؿ: ٟبسة أك دكف ٟبسة، [. كُب )مسلم(: "ُُْٓ[، مسلم ]َُِٗصحيح البخارم ]( ِ)

 ".قاؿ: نعم
 منهاج الطالبْب(، ُِّ/ٓ) اـ الشافعيالبياف ُب مذىب اإلم(، ُِْ/ٓ) ا٢باكم الكبّبانظر:  (ّ)

حاشيتا قليويب (، َِٗ/ِ) اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع(، ِْٕ/ْ) ٙبفة احملتاج(، َُٖ)ص:
 (.ٕٗ/ٔ) الفقو ا٤بنهجي(، ِٓ/ّ) البجّبمي على ا٣بطيب(، ِٓٗ/ِ) كعمّبة
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 ،األصل مقتضى على اآلخر فيبقىللحاجة  ؛لالكي مكاف ا٣برص أقيم كإ٭با
 أك النخلة على الذم الرطب ىذا: ا٣بارص فيقوؿ ،كا٢بدس التخمْب ىو كا٣برص

 .(ُ)اٛبرن  أكسق بثبلثة فيبيعو ،-مثبلن – أكسق ثبلثة منو ٰبصل يبس إذا النخبلت
أف يػىهىبى  :اٍلعىرًي ة كتفسّب -من ا٢بنفية-  السرخسي كقاؿ مشس األئمة

كيل    من بستانو لرجل ٍب يىشيق  على اٍلميٍعرًم دخوؿي اٍلميعىر ل لو ُب بستانو ًلولي ٜبىىرى ٬بىٍ جالر  
 ،كالرجوع ُب ا٥ببة ،كال يرضى من نفسو خلف الوعد ،لكوف أىلو ُب البستاف ؛يػىٍوـو 

ا كال يكوف ٨بلفن  ،ليدفع الضرر عن نفسو ؛ا با٣برصا ٧بدكدن فيعطيو مكاف ذلك ٛبرن 
 ٗبلك ا للموىوب لو ما داـ متصبلن ألف ا٤بوىوب ٓب يصر ملكن  ؛ىذا عندنا جائزك  .للوعد

  .بل ىبة مبتدأة ،فما يعطيو من التمر ال يكوف عوضا عنو ،الواىب
للتحرز عن خلف  ؛ألنو ُب الصورة عوض يعطيو ؛اا ٦بازن كإ٭با ٠بي ذلك بيعن 

ف الرخصة مقصورة فظن الراكم أ ،كاتفق أف ذلك كاف فيما دكف ٟبسة أكسق .الوعد
  .فنقل كما كقع عنده ،على ىذا

طريق بفبل ٯبوز  ، ٗبكيل من جنسوألنو باع مكيبلن  ؛ُب ا٤بسألة اكالقياس معن
ككما ُب  ،كس النخيلؤ أك كانا على ر  ،كما لو كانا موضوعْب على األرض  ،ا٣برص

لو بطريق فإنو لو باع الشعّب ا٤بتحصل بشعّب مث ،من ا٢بنطة كالشعّب ،سائر ا٤بكيبلت
  .كذلك ا٢بنطة  ،ا٣برص ٓب ٯبزئ
  :٤بعنيْب ؛ال ٯبوز ذلك ُب ا٢بنطة  كالشافعي
 ،ألنو شراء ما ٓب يره ؛أف شراء ا٢بنطة ُب سنبلها بالدراىم عنده ال ٯبوز :أحدىما
 فإنو ظاىر مرئي. ؛ٖببلؼ الشعّب

  

                                                             

 الركض ا٤بربع(، ِٗٓ/ّ) كشاؼ القناع(،  ُُٕ/ِ) اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبلانظر:  (ُ)
 (.ُْٔ/ّ) مطالب أكٕب النهى(، ٖٔ/ِ) دقائق أكٕب النهى (،ّّْ/ُ)
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٤بعيار أنو بيع مطعـو ٗبطعـو من جنسو ٓب يعرؼ التساكم بينهما ُب ا :والثاني
 .(ُ)"الشرعي
. (ِ)بيع ا٢بنطة ُب سنبلها ٕبنطة صافية :)احملاقلة(" :قاؿ اإلماـ النوكم ك 

كسواء عند ٝبهورىم كاف الرطب  ،كىو ا٢برث كموضع الزرع ،مأخوذة من ا٢بقل
ا جاز بيعو إف كاف مقطوعن  : كقاؿ أبو حنيفة ،اكالعنب على الشجر أك مقطوعن 

 .ٗبثلو من اليابس
ىذا الرطب الذم عليها إذا  :فهي أف ٱبرص ا٣بارص ٬ببلت فيقوؿ (راياالع)كأما 

 ،فيبيعو صاحبو إلنساف بثبلثة أكسق ٛبر -مثبلن –من التمر  يبس ٘بيء منو ثبلثة أكسق
كىذا  ،كيسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية ،فيسلم ا٤بشَبم التمر ،كيتقابضاف ُب اَّلس

كُب جوازه ُب ٟبسة  ،يما زاد على ٟبسة أكسقكال ٯبوز ف ،جائز فيما دكف ٟبسة أكسق
 ،ألف األصل ٙبرٙب بيع التمر بالرطب ؛ال ٯبوز :أصحهما ،أكسق قوالف للشافعي
  .كجاءت العرايا رخصة

كىو دكف ٟبسة  ،فوجب األخذ باليقْب ،كشك الراكم ُب ٟبسة أكسق أك دكهنا
  .كبقيت ا٣بمسة على التحرٙب ،أكسق

كأنو ال ٯبوز ُب غّب الرطب كالعنب من  ،قراء كاألغنياءكاألصح أنو ٯبوز ذلك للف
ىذا  .نو ال ٱبتص بالرطب كالعنبأكقوؿ  ،كفيو قوؿ ضعيف أنو ٱبتص بالفقراء ،الثمار

كتأك٥با  ،كآخركف  كبو قاؿ أٞبد ،ُب العرية  تفصيل مذىب الشافعي
  .كظواىر األحاديث ترد تأكيلها .على غّب ىذا  مالك كأبو حنيفة

  

                                                             

 العناية(، ْٓ/ّ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم(، ُْٗ/ٓ) بدائع الصنائع (، كانظر:ُّٗ /ُِ) ا٤ببسوط (ُ)
 (.ِٖ/ٔ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (،ُْٓ/ٖ) البناية(، ُْٓ/ٔ)

 .لعدـ التماثل (ِ)
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 ((ولم يرخص في غير ذلك ،أو بالتمر ،رخص في بيع العرية بالرطب)) :ولوق
 ،فيو داللة ألحد أكجو أصحابنا أنو ٯبوز بيع الرطب على النخل بالرطب على األرض

ال للتخيّب  ،للشك (أك)ىذه الركاية على أف كيؤكلوف  ،بطبلنو مهورا١بكاألصح عند 
فيحمل على أف  ،فيو الراكم كشك ،لنوعْبرخص ُب بيعها بأحد ا :بل معناه ،كاإلباحة

 .(ُ)"كما صرح بو ُب سائر الركايات  ،ا٤براد التمر
مفاعلة من  -فضاد معجمتْب ٖباء-عن بيع )ا٤بخاضرة(  النيب  هنىك 
 .كىو الثمار كا٢ببوب قبل بدك صبلحها ،ألف البيع كقع على شيء أخضر ؛ا٣بضرة

  .ضرةا٤بخا :يسمى بيع الثمر قبل أف يبدك صبلحوف
 

  :المخاضرة ومنها:
 ا قبل أف يبدك صبلحها.بيع الثمار خضرن (: ا٤بخاضرةك)

فإهنا هني عن أف يباع  (ا٤بخاضرة)كأما حديثو أنو هنى عن " : أبو عبيدقاؿ 
 .(ِ)"كىي خضر بعد ،الثمار قبل أف يبدك صبلحها

 .ككرد النهي عن ذلك ُب أحاديث كثّبة منها
يبدك صبلحها  :أم، (ّ)مرة حٌب تيٍطًعمى بيع الث  عن  كقد هنى النيب 

 .(ْ)ا يطيب أكلهاكتصّب طعامن 
 

  

                                                             

البياف ُب (، ْٗ/َُ) الكواكب الدرارم(، كانظر: َُٗ-ُٖٖ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.َِٖ/ٓ) مذىب اإلماـ الشافعي

 (.ّْْ/ّ) بن سيده، الا٤بخصص(، كانظر: ِّّ/ُ) عيبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث (ِ)
 [.ُّٔٓصحيح مسلم ] (ّ)
 (.ُٓٗ/َُ)ر: شرح النوكم على صحيح مسلم انظ (ْ)
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َيا (ُ)المعاومة ومنها:  :(ِ)وبيع الثػُّنػْ
فهو بيع الثمر سنْب، كقد فسره  أما بيع ا٤بعاكمة": قاؿ القاضي عياض 

 .(ّ)كتاب مسلم  ُب
زىوه؛ ألنو إذا كمأخوذ ٩با تقدـ من النهى عن بيع الثمر قبل  ،ككجو ا٤بنع فيو بْبٍّ 

باع ٜبرتو سنيننا فمعلـو أف ٜبرة السنة الثانية كالثالثة ٓب ٚبلق، كىى لو خلقت كٓب تزىو ٓب 
 .(ْ)"ٯبز العقد عليها، فإذا ٓب ٚبلق أكٔب أف ال ٘بوز

 :كأما النهي عن بيع ا٤بعاكمة كىو بيع السنْب فمعناه": قاؿ اإلماـ النوكم 
 (،بيع السنْب)ك (بيع ا٤بعاكمة) :فيسمى ،ثة أك أكثرأف يبيع ٜبر الشجرة عامْب أك ثبل

كألنو بيع  ؛٥بذه األحاديث ؛بن ا٤بنذر كغّبها :نقل اإلٝباع فيو ،كىو باطل باإلٝباع
كاهلل -كغّب ٩بلوؾ للعاقد  ،ألنو بيع معدـك ك٦بهوؿ غّب مقدكر على تسليمو ؛غرر
 . (ٓ)"-أعلم

َيابيع أما )ك  ا غّب حائطو كيستثِب منو جزءن  بيعو ٜبرأف ي فهو ا٤بنهي عنو (الثػُّنػْ
كالثلث   اا معلومن فإذا كاف ما يستثنيو شيئن  ،ألف ا٤ببيع حينئذ يكوف ٦بهوالن  ؛يبطلفمعلـو 

أك قفيزين   اا كاستثِب منو قفيزن فكذلك إذا باعو صربة طعاـ جزافن  ،اكالربع ك٫بوه كاف جائزن 
 .(ٔ)من معلـو األنو استثُب معلومن  ؛اكاف جائزن 

                                                             

اىىرىة  منكىاٍلميسىانػىهىة   مفاعلة من اٍلعىاـ (:ا٤بعاكمة) (ُ) قاؿ ُب . بيع السنْب :أم ،الش ٍهر منالس نىة كاٍلميشى
( )النهاية) ا. يقاؿ: عاكمت ا فصاعدن كىي بيع ٜبر النخل كالشجر سنتْب كثبلثن " (:ِّّ/ّ(، مادة: )عـو

 ".مفاعلة من العاـ: السنةإذا ٞبلت سنة كٓب ٙبمل أخرل، كىي  :النخلة
 (.ُِٖٗ/ٓ) مرقاة ا٤بفاتيح . انظر:اسم من االستثناء ،بضم ا٤بثلثة كسكوف النوف (ِ)
اب النهي عن احملاقلة كا٤بزابنة، كعن ا٤بخابرة، كبيع الثمرة قبل بدك صبلحها، كعن بيع ا٤بعاكمة كىو قاؿ: "ب (ّ)

 (.ُُْٕ/ّ" صحيح مسلم )بيع السنْب
 (.ِٗٔ/ِ) لم بفوائد مسلما٤بع(، كانظر: ُٖٗ /ٓ) للقاضي عياض ،مإكماؿ ا٤بعل (ْ)
 (.ٕٗ/ّمعآب السنن )(، كانظر: ُّٗ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ٓ)
 (.َُِ/ٓ) للقاضي عياض ،إكماؿ ا٤بعلم، (ُٓ-ُْ/ّ) كشف ا٤بشكل(، كانظر:  ٕٗ/ّمعآب السنن ) (ٔ)

(ٓ/َُِ.) 



 

202 
 

ا منها فالبيع باطل عند كلو باع الصربة إال صاعن ": اإلماـ النوكم  قاؿ
أف يستثُب منها ما ال يزيد على   كصحح مالك ، الشافعي كأيب حنيفة

للبائع فمذىب  -مثبلن –أما إذا باع ٜبرة ٬ببلت فاستثُب من ٜبرىا عشرة آصع  .ثلثها
كٝباعة   اؿ مالككق ،كالعلماء كافة بطبلف البيع الشافعي كأيب حنيفة 

 .(ُ)"ٯبوز ذلك ما ٓب يزد على قدر ثلث الثمرة :من علماء ا٤بدينة
 

 :بيع الغررو  ،بيع الحصاةومنها: 
  كقد هنى النيب  ىو البيع بإلقاء ا٢بجر، ككاف معركفا ُب ا١باىلية،

قاؿ:   عن أيب ىريرة ، كما جاء ُب ا٢بديث:عن بيع ا٢بصاة، كعن بيع الغرر
 .(ِ)((عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر  هللنهى رسوؿ ا))

بيع )ك ،(بيع ا٢بصاة)عن  هني النيب " :قاؿ اإلماـ النوكم 
  :ففيو ثبلث تأكيبلت (بيع ا٢بصاة)أما  .(الغرر

أك  ،بعتك من ىذه األثواب ما كقعت عليو ا٢بصاة الٍب أرميها :أف يقوؿ :أحدىا
  .ذه ا٢بصاةبعتك ىذه األرض من ىنا إٔب ما انتهت اليو ى

  .بعتك على أنك با٣بيار إٔب أف أرمي ُّذه ا٢بصاة :أف يقوؿ :والثاني
إذا رميت ىذا الثوب  :فيقوؿ ،اأف ٯبعبل نفس الرمي با٢بصاة بيعن  :والثالث

 .با٢بصاة فهو مبيع منك بكذا
كيدخل  (،كتاب البيوع)من أصوؿ  فهو أصل عظيم (بيع الغرر)كأما النهي عن 

كما ال يقدر على  ،كاَّهوؿ ،كا٤بعدـك ،كبيع اآلبق  ،غّب منحصرة فيو مسائل كثّبة
 ،كاللنب ُب الضرع ،كبيع السمك ُب ا٤باء الكثّب ،كما ٓب يتم ملك البائع عليو ،تسليمو

                                                             

 (.َِٕ/ِ) لم بفوائد مسلما٤بعظر: (، كانُٓٗ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 [.ُُّٓصحيح مسلم ] (ِ)



 

203 
 

كبيع بعض الصربة مبهمنا، كبيع ثوب من أثواب، كشاة من  ،كبيع ا٢بمل ُب البطن
  .كنظائر ذلكشياه، 

ا٣بطر كالغركر  :كمعُب الغرر ،غرر من غّب حاجة ألنو ؛ككل ذلك بيعو باطل
  .كا٣بداع

كعسيب  ،كبيع ا٢بصاة ،كبيع حبل ا٢ببلة ،كبيع ا٤بنابذة ،كاعلم أف بيع ا٤ببلمسة
كأشباىها من البيوع الٍب جاء فيها نصوص خاصة ىي داخلة ُب النهي عن ، الفحل

 .(ُ)"اىلية ا٤بشهورةهنا من بياعات ا١بلكو  ؛كهنى عنها ،كلكن أفردت بالذكر ،الغرر
 

 الشراء من الركباف، و بيع الرجل على بيع أخيو، يع الحاضر للباديبومنها: 
 :واًلحتكار أو الجلب
عن أيب ىريرة النهي عن ذلك ُب ٝبلة من األحاديث، منها: ما جاء  جاءكقد 
  :نهى رسوؿ اهلل))قاؿ   أف يبيع حاضر لباد، وًل تناجشوا، وًل

يع أخيو، وًل يخطب على خطبة أخيو، وًل تسأؿ المرأة طالؽ يبيع الرجل على ب
وًل َيُسِم الرجل على َسْوـِ ))زاد عمرك ُب ركايتو:  .(ِ)((لتكفأ ما في إنائها ؛أختها
 .(ّ)((أخيو

ًل تَػَلقَُّوا الركباف، ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك  
حاضر لباد، وًل ُتَصرُّوا  وًل يبع بعضكم على بيع بعض، وًل تناجشوا، وًل يبع

الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النََّظَرْيِن بعد أف يحتلبها، إف رضيها أمسكها، وإف 
 .(ْ)((ا من تمرسخطها رَدََّىا وصاعً 

                                                             

 (، بتصرؼ.ُٕٓ -ُٔٓ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 [.ُُّْمسلم ][، ِِّٕ، َُِْصحيح البخارم ] (ِ)
 [.ُُّْصحيح مسلم ] (ّ)
 [.ُُٓٓ[، مسلم ]َُِٓصحيح البخارم ] (ْ)
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لرُّْكَباَف، ًل تَػَلقَُّوا ا)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عباس ك 
 ،((ًل يبيع حاضر لباد)) :، قاؿ: فقلت البن عباس: ما قولو((وًل يبع حاضر لباد

 .(ُ)اقاؿ: ال يكوف لو ٠بسارن 
أف يبيع   نهى رسوؿ اهلل))قاؿ:  عن عبد اهلل بن عمر ك 

 .(ِ) كبو قاؿ ابن عباس ((،حاضر لباد
ككرىو ابن ، باب: ال يشَبم حاضر لباد بالسمسرةكُب )صحيح البخارم( 

ا، كىي العرب تقوؿ بع ٕب ثوبن إف "كقاؿ إبراىيم:  ،سّبين، كإبراىيم للبائع كا٤بشَبم
 ".الشراء :تعِب

يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن سعيد بن ا٤بسيب، أنو ٠بع أبا ىريرة ك 
: ((،وًل تناجشوا، وًل يبع حاضر  ًل يبتاع المرء على بيع أخيو

 .(ّ)((لباد
 .(ْ)))نهينا أف يبيع حاضر لباد(( :قاؿ أنس بن مالك ك 
عن التلقي، وأف   ؿ اهللنهى رسو ((قاؿ:  عن أيب ىريرة ك 

يبتاع المهاجر لألعرابي، وأف تشترط المرأة طالؽ أختها، وأف يستاـ الرجل على 
  .(ٓ)((وعن التصريةسـو أخيو، ونهى عن النجش، 

  

                                                             

 [.ُُِٓ[، مسلم ]ِِْٕ، ُِّٔ،  ُِٖٓصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ُِٖٓصحيح البخارم ] (ِ)
 [.َُِٔ[، مسلم ]َُِٔ( ]ِٕ/ّصحيح البخارم ) (ّ)
 [.ُِّٓ[، مسلم ]ُُِٔصحيح البخارم ] (ْ)

 [.ُُٓٓصحيح مسلم ] ،[ِِٕٕصحيح البخارم ] (ٓ)
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ًل يبع حاضر لباد، )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن جابرك 
 .(ُ)((وا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعضدع

كلمة تشتمل   ((دع حاضر لباًل يب)) : قولو": قاؿ ا٣بطايب 
 قولو  كفسر ابن سّبين .كالكلمتاف من األضدادعلى البيع كالشراء، 
: ((ع حاضر لبادًل يب))  ال  ،ىي كلمة جامعة :، كقاؿاعلى ا٤بعنيْب ٝبيعن

ألف السمسار يبيع  ؛اال يكوف لو ٠بسارن  :كلذلك قاؿ ؛اكال يشَبم لو شيئن  ،اع لو شيئن ييب
، كذلك  ،أف يَببص لو سلعتو :م للناس. كمعُب ىذا النهيكيشَب  ال أف يبيعو بسعر اليـو

فيناؿ  ،أف البدكم إذا جلب سلعة إٔب السوؽ كىو غريب غّب مقيم باعها بسعر يومو
أنا أتربص لك كأبيعها، كحـر  :ا كمنفعة، فإذا جاءه ا٢بضرم فقاؿ لوالناس فيها رفقن 

  .قالناس ذلك النفع فاهتم ذلك الرف
إف ذلك إ٭با ٰبـر عليو إذا كاف ُب بلد ضيق الرقعة إذا باع ا١بالب  :كقد قيل

كخيف منو غبلء  ،متاعو اتسع أىلها كارتفقوا بو. فإذا ٓب يبعو تبْب بو أثر الضيق عليهم
 ،كال يتبْب بذلك عليهم أثره ،ال يتضرر بو الناس االسعر فيهم، فأما إذا كاف البلد كاسعن 

 .-هلل أعلمكا-فبل بأس بو 
ًل يبع )) :رسوؿ اهلل  : قاؿقاؿ عن جابر  :كُب ا٢بديث

 .((وذروا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض ،حاضر لباد
كلو كاف  ،ُب ىذا دليل على أف عقد البيع ال يفسد إذا فعل ذلك :قاؿ الشيخ

 .كيرتزؽ بعضهم من بعضهم ،ا ٓب يكن فيو منع من أف يرتفق الناسيقع فاسدن 
ال بأس  :يقوؿ  ككاف ٦باىد ،ه بيع ا٢باضر للبادم أكثر أىل العلمكقد كر 

 .بو ُب ىذا الزماف، كإ٭با كاف النهي كقع عنو ُب زماف رسوؿ اهلل 

                                                             

 [.ُِِٓصحيح مسلم ] (ُ)



 

206 
 

كال تشَب لو، كذىب  ،ال تبع للبدكم :يقوؿ : ككاف ا٢بسن البصرم
 .(ُ)"-كاهلل أعلم-اإلرشاد دكف اإلٯباب  :بعضهم إٔب أف النهي فيو ٗبعُب

تنظر ُب  قيد ٝبهور الفقهاء النهي عن بيع ا٢باضر للبادم، بقيود كشركط كقد
 مظاهنا من كتب الفقو.

 ،ىذه األحاديث تتضمن ٙبرٙب بيع ا٢باضر للبادم": قاؿ اإلماـ النوكم 
أف يقدـ غريب من  :كا٤براد بو :قاؿ أصحابنا .كاألكثركف  كبو قاؿ الشافعي

 :فيقوؿ لو البلدم ،ليبيعو بسعر يومو ؛ا٢باجة إليوالبادية أك من بلد آخر ٗبتاع تعم 
  .ألبيعو على التدريج بأعلى ؛اتركو عندم

فلو ٓب  ،كبشرط أف يكوف عا٤با بالنهي ،كإ٭با ٰبـر ُّذه الشركط :قاؿ أصحابنا
 ،كال يؤثر فيو لقلة ذلك اَّلوب ٓب ٰبـر ،أك كاف ا٤بتاع ٩با ال ٰبتاج ُب البلد ،يعلم النهي

كبو قاؿ ٝباعة من  ،ىذا مذىبنا ،كباع ا٢باضر للبادم صح البيع مع التحرٙبكلو خالف 
كقاؿ عطاء ك٦باىد كأبو  .يفسخ البيع ما ٓب يفت :كقاؿ بعض ا٤بالكية .ا٤بالكية كغّبىم

 :قالوا ((،الدين النصيحة)) :٢بديث ؛اٯبوز بيع ا٢باضر للبادم مطلقن  : حنيفة
 .(ِ)"نسوخبيع ا٢باضر للبادم م كحديث النهي عن

 ،فيقدـ على عمـو األمر بالنصيحة ،كرده ا١بمهور بأف النهي الذم ىنا خاص
 ،كال يقبل النسخ ،كالصحيح األكؿ : قاؿ النوكم .كيكوف ىذا كا٤بستثُب منها

كاإلٍب على البلدم  -من الشافعية-  قاؿ القفاؿ .كال كراىة تنزيو ٗبجرد الدعول
 .(ّ)دكف البدكم

  

                                                             

 (، بتصرؼ.ُُُ-َُُ/ّمعآب السنن ) (ُ)
 (.ُٓٔ -ُْٔ/َُالنوكم على صحيح مسلم ). شرح إنو على كراىة التنزيو :كقاؿ بعضهم (ِ)
 (.ِٕ/ٔ) طرح التثريب ُب شرح التقريب (ّ)



 

207 
 

ا لسوء ما يكوف سببن كمن البيوع ا٤بنهي عنها: " : لدىلومكٕب اهلل اقاؿ ك 
كالصد عنها، قاؿ رسوؿ اهلل  ،إٟبا٥با ا، فيجبكإضرار بعضها بعضن  ،انتظاـ ا٤بدينة
: (( ًل تلقوا الركباف لبيع، وًل يبع بعضكم على بيع بعض، وًل يسم

  .((وًل تناجشوا، وًل يبع حاضر لباد ،الرجل على سـو أخيو
فهو أف يقدـ ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أف يدخلوا  (تلقي الركباف)ا أقوؿ: أم

 ؛البلد، كيعرفوا السعر، فيشَبم منهم بأرخص من سعر البلد، كىذا مظنة ضرر بالبائع
كلذلك كاف لو ا٣بيار إذا عثر على الضرر، كضرر  ؛ألنو إف نزؿ بالسوؽ كاف أغلى لو

ا، كا٤بصلحة ا٤بدنية تقتضي أف أىل البلد ٝبيعن ألنو توجد ُب تلك التجارة حق  ؛بالعامة
يقدـ األحوج فاألحوج، فإف استوكا سول بينهم أك أقرع، فاستئثار كاحد منهم بالتلقي 

ألنو ٓب يفسد عليهم ما٥بم، كإ٭با منع ما كانوا  ؛نوع من الظلم، كليس ٥بم ا٣بيار
 يرجونو.

كسوء معاملة  ،جارفهو تضييق على أصحابو من الت (البيع على البيع)كأما 
فساده عليو كمزاجتو فيو نوع من إكظهر كجو لرزقو ف ،معهم، كقد توجو حق البائع األكؿ

 ظلم.
كاإلساءة معهم، ككثّب  ،ُب التضييق على ا٤بشَبين (السـو على سـو أخيو) :ككذا

 .(ُ)من ا٤بناقشات كاألحقاد تنبعث فيهم من أجل ىذين

                                                             

أف يساـك الرجبلف فطلب البائع بسلعتو  :على سـو أخيو كىو (بيع ا٤بستاـ"):  الكاسا٘بقاؿ اإلماـ  (ُ)
ك فجاء مشَب آخر كدخل على سـو األكؿ فاشَباه بزيادة أك بذل ،ا كرضي ا٤بشَبم بذلك الثمنٜبنن 

ال يستاـ الرجل على سـو أخيو كال ٱبطب ))أنو قاؿ:  الثمن؛ ٤با ركم عن رسوؿ اهلل 
 ،كىو اإليذاء ،كالنهي ٤بعُب ُب غّب البيع ((.ال يسـو الرجل على سـو أخيو))كركم  .((على خطبة أخيو

الذم طلبو كلكنو يكره، كىذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن  ،فيجوز شراؤه ،افكاف نفس البيع مشركعن 
ا على سـو أخيو فإف كاف ٓب ٯبنح لو فبل بأس للثا٘ب أف يشَبيو؛ ألف ىذا ليس استيامن  ،ا٤بشَبم األكؿ

بدائع " ا، بل ىو بيع من يزيد كأنو ليس ٗبكركهفبل يدخل ٙبت النهي، كالنعداـ معُب اإليذاء أيضن 
 .(ِِّ/ٓ) الصنائع



 

208 
 

ا للمشَبين، كفيو من الضرر ما تغريرن  ؛ُب ا٤ببيعُب زيادة الثمن ببل رغبة  (النجش)ك
 ال ٱبفى.
أف ٰبمل البدكم متاعو إٔب البلد يريد أف يبيعو بسعر  (:بيع ا٢باضر للبادل)ك

يومو، فيأتيو ا٢باضر، فيقوؿ: خل متاعك عندم حٌب أبيعو على ا٤بهلة بثمن غاؿ، كلو 
فإف انتفاع التجار يكوف  ،ابنفسو ألرخص، كنفع البلديْب، كانتفع ىو أيضن  مباع الباد

بوجهْب: أف يبيعوا بثمن غاؿ با٤بهلة على من ٰبتاج إٔب الشيء أشد حاجة. فيستقل 
ا ٍب يأتوا بتجارة أخرل عن قريب، فّبٕبوا أيضن  ما يبذؿ، كأف يبيعوا بربح يسّب، ُب جنبها

من )) :كأكثر بركة، كقاؿ  ة،ىذا االنتفاع أكفق ٗبصلحة ا٤بدينا، ك جرًّ  كىلم  
 .(ُ)((احتكر فهو خاطئ

أقوؿ: كذلك ألف حبس ا٤بناع مع حاجة أىل البلد إليو َّرد طلب الغبلء كزيادة 
 .(ِ)"الثمن إضرار ُّم يتوقع نفع ما ىو سوء انتظاـ ا٤بدينة

٤با  ؛من البيوع ا٤بنهي عنها (تلقي الركباف) :كقاؿ اإلماـ ابن دقيق العيد 
ا، فيشَبيو منهم قبل أف يقدموا ى طائفة ٰبملوف متاعن يتعلق بو من الضرر. كىو أف يتلق

 البلد، فيعرفوا األسعار. كالكبلـ فيو: ُب ثبلثة مواضع:
كإف خرج  .فهو حراـ ،ا للتلقي: التحرٙب، فإف كاف عا٤با بالنهي قاصدن أحدىا

 لشغل آخر، فرآىم مقبلْب، فاشَبل: ففي إٜبو كجهاف للشافعية. أظهرٮبا: التأثيم.
صحة البيع أك فساده. كىو عند الشافعي: صحيح. كإف كاف  لثاني:الموضع ا

كمستند الشافعي: أف  ،ا. كعند غّبه من العلماء: يبطل. كمستنده: أف النهي للفسادآٜبن 
كإ٭با ىو  ،ذا الفعل بشيء من أركانو كشرائطوكال ٱبل ى ،النهي ال يرجع إٔب نفس العقد

 نفس البيع. كذلك ال يقدح ُب ،إلضرار بالركبافألجل ا

                                                             

 [.َُٓٔمسلم ]صحيح  (ُ)
 (.ُُٕ/ِ) حجة اهلل البالغة (ِ)
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ث يكونوف عا٤بْب فحيث ال غركر للركباف، ٕبي ،إثبات ا٣بيار الموضع الثالث:
  .بالسعر فبل خيار

ر. كما ُب كإف ٓب يكونوا كذلك، فإف اشَبل منهم بأرخص من السعر فلهم ا٣بيا
ليس بشرط ُب إثبات ا٣بيار. كإف  (اأنو ٱبربىم بالسعر كاذبن )لفظ بعض ا٤بصنفْب من 

منهم  ،ثبوت ا٣بيار ٥بم كجهاف للشافعية م ٗبثل سعر البلد أك أكثر، ففياشَبل منه
كمنهم من نظر إٔب لفظ  ،فلم يثبت ا٣بيار ،كىو الغرر كالضرر ،من نظر إٔب انتفاء ا٤بعُب

كٓب يلتفت إٔب ا٤بعُب. كإذا أثبتنا  ،فجرل على ظاىره ،حديث كرد بإثبات ا٣بيار ٥بم
 ك ٲبتد إٔب ثبلثة أياـ؟ فيو خبلؼ ألصحاب الشافعييكوف على الفور، أ ا٣بيار: فهل
، كاألظهر: األكؿ"(ُ). 

من ُب ا٢بديث السابق: )) فقد قاؿ اإلماـ النوكم  (االحتكار)أما 
االحتكار احملـر  :قاؿ أصحابنا .صريح ُب ٙبرٙب االحتكار((: إنو احتكر فهو خاطئ

كال  ،ُب كقت الغبلء للتجارةكىو أف يشَبم الطعاـ  ،ىو االحتكار ُب األقوات خاصة
  .ليغلوا ٜبنو ؛بل يدخره ،يبيعو ُب ا٢باؿ

أك ابتاعو ُب كقت  ،أك اشَباه ُب كقت الرخص كادخره ،فأما إذا جاء من قريتو
  .كال ٙبرٙب فيو ،ليبيعو ُب كقتو فليس باحتكار ؛أك ابتاعو ،٢باجتو إٔب أكلو ؛الغبلء

  .ىذا تفصيل مذىبنا ،و بكل حاؿكأما غّب األقوات فبل ٰبـر االحتكار في
كما أٝبع   ،دفع الضرر عن عامة الناس :كا٢بكمة ُب ٙبرٙب االحتكار :قاؿ العلماء

 على ربأج ،كٓب ٯبدكا غّبه ،العلماء على أنو لو كاف عند إنساف طعاـ كاضطر الناس إليو
  .ا للضرر عن الناسدفعن  ؛بيعو

أهنما   -راكم ا٢بديث-عمر كأما ما ذكر ُب الكتاب عن سعيد بن ا٤بسيب كم
كٞببل  ،إ٭با كاف ٰبتكراف الزيت :كآخركف  بن عبد الرباكانا ٰبتكراف فقاؿ 

                                                             

 (.ُُّ -ُُِ/ِ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ُ)
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 ككذا ٞبلو الشافعي كأبو حنيفة ،ا٢بديث على احتكار القوت عند ا٢باجة إليو كالغبلء
 كىو الصحيح ،كآخركف"(ُ). 

أك من مكاف ٯبلب  ،ا من ا٤بصرأف يبتاع طعامن  :االحتكاركقاؿ ُب )االختيار(: "
 ؛ا يضر بو االحتكارأف يكوف مصرن  :طعامو إٔب ا٤بصر كٰببسو إٔب كقت الغبلء، كشرطو

 ،ألنو تعلق بو حق العامة، كشرط بعضهم الشراء ُب كقت الغبلء كينتظر زيادة الغبلء
 كالكل مكركه.

 ا ال يضر بأىلوا كبّبن كا٢باصل أف يكوف يضر بأىل تلك ا٤بدينة حٌب لو كاف مصرن 
 ؛ه، كعلى ىذا التفصيل تلقي ا١بلبألنو حبس ملكو كال ضرر فيو بغّب  ؛فليس ٗبحتكر

 .(ِ)"هنى عنو ألنو 
 

 :بيع المطعـو قبل قبضوومنها: 
 أف رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر جاء ُب ا٢بديث: 

 .(ّ)((ومن ابْػَتاَع َطَعاًما، فال يَِبْعُو حتى يستوفيَ ))قاؿ: 
ا من ابتاع طعامً )): : قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ  عن ابن عباسك 

وأحسب كل شيء بمنزلة )) : ، قاؿ ابن عباس((فال يبعو حتى يقبضو
 .(ْ)((الطعاـ

حتى )) .نفي معناه هني ((فال يبيعو)) .اشَباه :أم (،(امن ابتاع طعامً ))
 .ا أك كيبلن  كزنن ا كامبلن يقبضو كافين  :أم ((يستوفيو

                                                             

(، كانظر ذلك مفصبلن َُْ/ٔ، البن عبد الرب )االستذكار(، ّْ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ْٗ -ْْ/ُّ) (اَّموع شرح ا٤بهذبُب )

 (.ُُٔ/ْ) عبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفيل، االختيار لتعليل ا٤بختار (ِ)
 [.ُِٔٓ[، مسلم ]ُِّٔ، ُِِٔصحيح البخارم ] (ّ)
 [.ُِٓٓصحيح مسلم ]( ْ)
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 علم على أف الطعاـ ال ٯبوز بيعو قبل القبض.أٝبع أىل ال":  قاؿ  ا٣بطايب
ما عدا  : فقاؿ أبو حنيفة كأبو يوسف ،كاختلفوا فيما عداه من األشياء

 فإف بيعها قبل قبضها جائز. ،الطعاـ ٗبنزلة الطعاـ إال الدكر كاألرضوف
 ،الطعاـ كغّب الطعاـ من السلع : كقاؿ الشافعي ك٧بمد بن ا٢بسن

 كىو قوؿ ابن عباس ،ال ٯبوز بيع شيء منها حٌب تقبض ،ا سواءكالعقار ُب ىذ ،كالدكر
. 

ما عدا ا٤بأكوؿ كا٤بشركب جائز أف يباع قبل أف  : كقاؿ مالك بن أنس
  .يقبض

ٯبوز بيع كل منها ما خبل  : كقاؿ األكزاعي كأٞبد بن حنبل كإسحاؽ
 ادكركم ذلك عن ابن ا٤بسيب كا٢بسن البصرم كا٢بكم كٞب .ا٤بكيل كا٤بوزكف
"(ُ). 

 كقد بسط الفقهاء بياف ذلك ُب مصنفاهتم.
 

 :البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمو الجمعةومنها: 
يَةَّحمس :. قاؿ اهلل عن البيع إذا نودم للصبلة من يـو ا١بمعة هنى اهلل 

َّْ٤ ًَ ََِّةْظ ًَحِ ُٝ َّاْْلُ َّي٤َِْم ْٞ ِٜ َّ ِ ًَلة َّلِٚؿ  ٤َُّٟدَِي َّإِذَا ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّاْْلَيَْىَّأ ََّوَذُروا ِ َّاَّلل  صِ

ْٖ َّذِ َّإََِل ا
٤نََّ ُٝ ًَْٚ ََّت ْٛ ٠ُْذ ُٖ َّإِْنَّ ْٛ ََُّٙس ََّرْْيٌ ْٛ  [.ٗ]ا١بمعة: ىجسَذُِٙس

، كالذم يكوف عقب جلوس معة إ٭با يكوف بعد األذاف الثا٘بٙبرٙب البيع يـو ا١بك 
 .عند ٝبهور العلماء اإلماـ على ا٤بنرب

  :عاختلف أىل العلم عند أم النداءين ٰبـر البي
  

                                                             

 إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ(، كانظر: ُّٖ-ُّٓ/ّانظر ذلك مفصبلن ُب )معآب السنن( )( 1)
(ِ/َُّ.) 
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 ما تقدـ.مذىب ا١بمهور ف
الذم  ٰبـر البيع عند األذاف األكؿأنو  :ا للطحاكم خبلفن  مذىب ا٢بنفيةك 

كعللوه ٕبصوؿ اإلعبلـ بو. كألنو لو انتظر  الذم ٯبب السعي عنده،على ا٤بنارة، كىو 
ا و بعيدن األذاف عند ا٤بنرب، يفوتو أداء السنة ك٠باع ا٣بطبة، كرٗبا تفوتو ا١بمعة إذا كاف بيت

كاألصح أف كل أذاف يكوف قبل زكاؿ الشمس فذلك غّب معترب كا٤بعترب أكؿ . من ا١بامع
 .(ُ)األذاف بعد زكاؿ الشمس سواء كاف على ا٤بنرب أك على الزكراء

 كالنداء الذم كاف على عهد رسوؿ اهلل " :قاؿ ابن قدامة 
دكف غّبه، كال فرؽ بْب أف ىو النداء عقيب جلوس اإلماـ على ا٤بنرب، فتعلق ا٢بكم بو 

 يكوف ذلك قبل الزكاؿ أك بعده.
أف البيع ٰبـر بزكاؿ الشمس، كإف ٓب  ، كحكى القاضي ركاية عن أٞبد

ال على  ،علقو على النداء ٯبلس اإلماـ على ا٤بنرب. كال يصح ىذا؛ ألف اهلل 
ره، كلو كاف كألف ا٤بقصود ُّذا إدراؾ ا١بمعة، كىو ٰبصل ٗبا ذكرنا دكف ما ذك ؛الوقت

ألف ا١بمعة ك  ؛(ِ)"افإف ما قبلو كقت أيضن  ؛ا بالوقت ٤با اختص بالزكاؿٙبرٙب البيع معلقن 
 : ٥با كقتاف عند اإلماـ أٞبد 

 واز: كيبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، كيستمر إٔب الزكاؿ.ا١بكقت   - ُ
اؤىا كاألكٔب أدكلكن األفضل  ،وجوب: كيبدأ من الزكاؿ فما بعدهالكقت  - ِ

كال يؤخرىا فيشق  ،ا من ا٣ببلؼ مع بقية األئمةخركجن و؛ فبل يقدمها عنعند الزكاؿ، 
 .على الناس

 
  

                                                             

 ٙبفة الفقهاء(، ُِٓ /ُ) بدائع الصنائع(، ُّْ /ُ) السرخسيانظر: ا٤ببسوط، لشمس األئمة  (ُ)
 (.ِِٓ -ِِّ/ٗ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، (ٓٓ/ّ) البناية شرح ا٥بداية(، ُُْ/ُ)

  (.َِِ /ِ) البن قدامة ،ا٤بغِب (ِ)
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 القمار:ومنها: 
ْزَلُمَّحمس : قاؿ اهلل

َ
ََّواْْل َْٟؿةُب

َ
ََّواْْل يِْْسُ َٝ ْ ََّوال ُص ْٝ َّاْْلَ ة َٝ َّإِج  ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ

َ
َّأ يَة

ََِّةْجذََّ يَْمةِن َّالؼ  ِ٘ َٝ ََّخ ْٞ ِٜ َّ َّرِْجٌط ُِٚد٤َن ّْ َُّت ْٛ ًَٚ ُس ََّٙ َِى90ََّّنُِج٤هُ َّي٤ُٓ ْن
َ
َّأ يَْمةُن َّالؼ  َّيُصِيُس ة َٝ إِج 

َّْ٘ ًَلةََِّذ٣َ َّالؿ  ِٞ َِّوََي صَِّاَّلل 
ْٖ َّذِ ْٞ ََّخ ْٛ ُز ََّويَُؿس  يِْْسِ َٝ

ْ ْٝصََِّوال ََْقةءََِِّفَّاْْلَ َساَوةَََّواْْلَ ًَ
َّاْٙ ُٛ َّثَي٠َُْس

َّ ٠َْذ٤٣َُن ُٜ َّ ْٛ جُْذ
َ
ِلي91َّأ

َ
ََّوأ َ َّاَّلل  ٤ا ًُ ِلي

َ
ََّوأ َّلََعَ ة َٝ ج 

َ
َّأ ٤ا ُٝ ََِّةْيَٚ ْٛ ْذُ َّد٤ََِل  ََِّإِْن ََّواْخَشُروا َّالص ُظ٤َل ٤ا ًُ

جُِْيَّ ُٝ ْ  [.ِٗ-َٗ]ا٤بائدة: ىجس92رَُظ٤َِلَةَّاْْلًََلُغَّال
أبو حياف قاؿ  على سائر ضركب القمار. (ا٤بيسر) :اسميطلق ُب الشريعة 

عطاء كابن قاؿ علي، كابن عباس، ك  كاإلٝباع منعقد على ٙبرٲبو،" : األندلسي
:   سّبين، كا٢بسن، كابن ا٤بسيب، كقتادة، كطاككس، ك٦باىد، كمعاكية بن صاّب

كل شيء فيو قمار من نرد كشطرنج كغّبه فهو ميسر، حٌب لعب الصبياف بالكعاب 
 كا١بوز إال ما أبيح من الرىاف ُب ا٣بيل، كالقرعة ُب إبراز ا٢بقوؽ.

 ا٤بيسر ميسراف::  كقاؿ مالك
نو: النرد كالشطرنج كا٤ببلىي كلها، كميسر القمار: كىو ما ميسر اللهو فم

، كاختلف ُب ميسر اتفق الفقهاء على ٙبرٙب ميسر القماركقد  .(ُ)"يتخاطر الناس عليو
 اللهو، فمنهم من أجازه بشركط كضوابط.   

 .كذكر العلماء: أف ا٤بخاطرة )ا٤براىنة( من القمار
 ،الرىاف، كاللساف عن الطغياف إذا خبل الشطرنج عن : كقاؿ الش افعي

ألف ا٤بيسر ما يوجب  ؛ا، كىو خارج عن ا٤بيسركالصبلة عن النسياف، ٓب يكن حرامن 
  .-أعلم كاهلل -ا ا كال ميسرن دفع ا٤باؿ، أك أخذ ماؿ، كىذا ليس كذلك، فبل يكوف قمارن 

                                                             

ر، فتح القدي(، ّٓ -ِٓ/ّ) تفسّب القرطيبكانظر:  (،َْْ -َّْ/ِ) البحر احمليط ُب التفسّب (ُ)
معآب (، ِّْ/ُ) يدالوسيط ُب تفسّب القرآف اَّ(، ُُٓ/ِ) الكشف كالبياف(، ِّٓ/ُ) لشوكا٘بل

 (. َُٕ/ّ) الدر ا٤بنثور(، ُِٖ/ُ) التنزيل
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 :أما السبق ُب ا٣بف كا٢بافر فباالتفاؽ ليس من ا٤بيسر، كشرحو مذكور ُب كتاب
 . من كتب الفقو. كعلى ىذا ٝبهور الفقهاء كمالك كأبو حنيفة (السبق كالرمي)

 ؛كىو أخص من ا١بهالة ،القمار عقد يقـو على ا٤براىنةك  .(ُ)كا٤بسألة مبسوطة ُب الفقو
  .ألف كل قمار فيو جهالة، كليس كل ما فيو جهالة

 ؛ة إٔب آخذه، اليسار بالنسب(ِ)كا٤بيسر من اليسر كاليسار : قاؿ ابن عرفة
 ألنو مذىب يساره. ؛ا، كاليسار بالنسبة إٔب معطيوألنو ٰبدث لو يسرن 

عن ابن عباس ك٦باىد كغّبٮبا: كل قمار ميسر من نرد كشطرنج حٌب لعب ك 
 .(ّ)األطفاؿ با١بوز

  

                                                             

(، ُُٓ/ُا٣بازف ) (،ِّْ/ّ) نظم الدرر(، َْٔ/ُ) غرائب القرآف(، ََْ/ٔانظر: تفسّب الرازم )( ُ)
   (.َّٓ/ِ) التحرير كالتنوير

أخذ ماؿ كاشتقاقو من اليسر؛ ألنو (: حيث قاؿ: "ُِٔ/ُِب )الكشاؼ( ) الز٨بشرم ك٫بوه قوؿ ( ِ)
. كقيل: من يسركا الشيء "الرجل بيسر كسهولةو من غّب كد كال تعب، أك من اليسار؛ ألنو سلب يساره

 ٢بم ا١بزكر، كقاؿ الواحدم ٯبزئألنو بسبب ذلك الفعل  ؛-اياسرن -: إذا اقتسموه، ك٠بي ا٤بقامر
: ُب   قاقواشتقيل ُب  انظر ما  .من يسر الشيء إذا كجب، كالياسر الواجب بسبب القدح

(، ّٗٗ/ِ) البحر احمليط ُب التفسّب (،َْٔ -َْٓ/ِ( )الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف)
(، ركح ا٤بعا٘ب ْٗٔ -ْٖٔ/ّ، أليب عبيد، مادة: )يسر( )غريب ا٢بديث(،  ّْ/ْتفسّب ابن عادؿ )

 .(ّْٔ/ِ) التحرير كالتنوير(، َُٓ/ْ) ا٢بسن الواحدمالتفسّب البسيط، أليب  (،َٖٓ/ُ)
قاؿ ٧بمد بن سّبين كا٢بسن كابن عباس كابن ا٤بسيب كغّبىم: كل قمار ميسر من نرد كشطرنج ك٫بوه  (ّ)

تفسّب (، ِِّ/ْ(، كانظر: تفسّب الطربم )ِْٗ/ُتفسّب ابن عطية ) حٌب لعب الصبياف با١بوز.
(، ُٖٔ/ّ) الدر ا٤بنثور (،ُٖٕ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ُُٕٗ/ْ) البن أيب حاًب ،القرآف العظيم

(. كانظر: ِٓ/ّ(، تفسّب القرطيب )ََْ/ٔ(، تفسّب الرازم )ِّْ/ُ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد
اَّموع  (،ُِٖ/ُّ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (،ِْٔ/ٖ، البن عبد الرب )االستذكار

 (.ُُٕ/َِ) شرح ا٤بهذب



 

215 
 

إ٭با ذلك إذا كاف با٤بخاطرة بشيء يعطيو ا٤بغلوب، فأما  : قاؿ ابن عرفة
للرجل أف يشَبم  (:العتبية)ُب   إلماـ مالكبغّب خطار فجائز. كقد أجاز ا

 . (ُ)الكعاب لولده يلعب ُّا
 :كٙبصيل مذىب مالك كٝبهور الفقهاء ُب الشطرنج": قاؿ ابن عبد الرب 

ا بو مرة ُب الشهر أك العاـ ال يطلع كلعب مع أىلو ُب بيتو مستَبن  ،أف من ٓب يقامر ُّا
كأنو إف ٚبىىل عى بو كاستهَب  ،كال مكركه لو ،ليوعليو كال يعلم بو أنو معفو عنو غّب ٧بـر ع

كىو يدلك على أنو ليس ٗبحـر لنفسو  ،كردت شهادتو ،فيو سقطت مركءتو كعدالتو
كال ٩با ال  ،كليس ٗبضطر إليو ،ألنو لو كاف كذلك الستول قليلو ككثّبه ُب ٙبرٲبو ؛كعينو

م ا٤بيسر سائر أنواع قاؿ العلماء: كُب حك .(ِ)"فيعفي عن اليسّب منو ،ينفك عنو
لعب الصبياف با١بوز  :حٌب أدخلوا فيو .(ّ)كغّبٮبا ،كالشطرنج ،من النرد ،القمار

 .(ْ)كالكعاب، كالقرعة ُب غّب القسمة، كٝبيع أنواع ا٤بخاطرة كالرىاف
ْرِد فقد عصى )) :لقولو  ؛فمحـر باالتفاؽ (النرد)أما  من لعب بِالنػَّ

قاؿ:  اف بن بريدة، عن أبيو، أف النيب سليم ك٢بديث:؛ (ٓ)((اهلل ورسولو
ْرَدِشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمو))  .(ٔ)((من لعب بِالنػَّ

                                                             

 (.ِٗٔ -ِٖٔ /ِ) تفسّب اإلماـ ابن عرفة (ُ)
 .(ُِٖ/ُّ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ِ)
 (.َٖٓ/ُ) ركح ا٤بعا٘ب (،َْٔ/ُ)  غرائب القرآف(، ِِٔ/ُانظر: الكشاؼ )( ّ)
 (.َٖٓ/ُ) ركح ا٤بعا٘ب (،َّّ/ِعلى تفسّب البيضاكم ) شهاب ا٣بفاجيانظر: حاشية ال (ْ)
[، ْٕٓ] عبد بن ٞبيدك  ،[ُُِٓٗ]كأٞبد [، ُُِْٔابن أيب شيبة ]ك  [،ُُٖٕ]أخرجو مالك  (ٓ)

، [َّٕٓ]كالبزار  ،[ّْٖٗ]أبو داكد ك ، [ِّٕٔ]كابن ماجو  [،ُِٗٔكالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]
 كابن حباف [،َٖٕ( ]مساكئ األخبلؽ[، كا٣برائطي ُب )ّٗٓ] الركيا٘ب[، ك َِٕٗكأبو يعلى ]

أخرجو أيضنا: ك  الذىيب. ، ككافقو"صحيح على شرط الشيخْب"كقاؿ:  [،َُٔ]كا٢باكم  [،ِٕٖٓ]
  [.ََِٓٗ] يالبيهق

 [.َِِٔسلم ]صحيح م( ٔ)
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 .(ُ)حلو :معناه (شّب)ك ،فالنرد عجمي معرب ،ىو النرد (النردشّب) :قاؿ العلماء
كا١بمهور ُب ٙبرٙب   كىذا ا٢بديث حجة للشافعي": قاؿ اإلماـ النوكم 

  .اللعب بالنرد
  .كال ٰبـر ،يكره :من أصحابنا  كقاؿ أبو إسحاؽ ا٤بركزم

كىو مركم عن ٝباعة من  ،ليس ٕبراـ ،فمذىبنا أنو مكركه (الشطرنج)كأما 
  .التابعْب

  .حراـ : كقاؿ مالك كأٞبد
 ،كقاسوه على النرد .كأ٥بى عن ا٣بّب ،ىو شر من النرد : قاؿ مالك

صبغ يده ُب ٢بم ا٣بنزير كدمو ُب  :كمعُب .دكنو ىو :كيقولوف، كأصحابنا ٲبنعوف القياس
 .(ِ)"-كاهلل أعلم-كىو تشبيو لتحرٲبو بتحرٙب أكلهما  ،حاؿ أكلو منهما
 .(ّ)"ا عنوتنفّبن  ؛كفيو تصوير قبح ذلك الفعل" : قاؿ الطييب

 ىو ا٤بسمى بالطاكلة ُب عرؼ العامةالنرد  ف  كذكر بعض أىل العلم أ
(ْ).  

كٙبرٙب " :ُب بياف حكم ا٤بيسر كما يَبتب من ا٤بفاسد قاؿ ابن تيمية كقد 
 ، ٧بيىق قنا من ٧بتاجالربا أشد من ٙبرٙب ا٤بيسر الذم ىو القمار؛ ألف ا٤برايب قد أخذ فضبلن 

                                                             

، مادة: )نرد( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر(، ُٔ-ُٓ/ُٓ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُ)
ككضع )أردشّب بن بابك( ا٥بندم (: "ِٕٔ/ُ، لطاش كربل زاده )(مفتاح السعادة(. كُب )ّٗ/ٓ)

ؤرخة بو، النرد ُب مقابلة الشطرنج؛ كلذلك قيل لو: النردشّب، نسبوه إٔب ا٢بكيم، أكؿ ملوؾ الفرس ا٤ب
(، نيل ّْٗ/ٔ) رد احملتار على الدر ا٤بختار(، ِِّ)ص: القاموس احمليط...اْب". كانظر: كاضعو

 (.ٗٗٗ/ّ) شهاب الدين الت ورًًبشٍب، لا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة(، َُٕ/ٖاألكطار )
 (.ُٔ-ُٓ/ُٓ) ح مسلمالنوكم على صحيشرح  (ِ)

 (.ِْٗٗ/ٗ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ّ)
 فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب  (،ُِٓ/َُ) ٙبفة احملتاج (،ِٓٗ/ٖ) هناية احملتاجانظر:  (ْ)

حاشية العدكم على شرح كفاية (، ّٕٓ/ْ) حاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج(، ّٕٗ/ٓ) الطبلب
 (. ِّْ/ْ) إعانة الطالبْب (،ََٓ/ِ) الطالب الربا٘ب
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كقد يكوف  ،كقد يػىٍقميري ىذا ىذا ،كقد ال ٰبصل لو ،كأما ا٤بقامر فقد ٰبصل لو فضل
 .(ُ)"بالعكس
سر من العداكة كالبغضاء كالتنازع الذم قد يصل أحياننا نظرنا إٔب ما يورثو ا٤بي إذاك 

ُب موضع  إٔب القتل فا٤بيسر أعظم مفسدة من ىذا الوجو؛ ك٥بذا قاؿ ابن تيمية 
 كفيو الصد عن ذكر اهلل ،إيقاع العداكة كالبغضاء :ككل من ا٣بمر كا٤بيسر فيوآخر: "
، دة.أعظم من الربا كغّبه من ا٤بعامبلت الفاس ،كعن الصبلة 

: مفسدة ُب ا٤باؿ. كىي أكلو بالباطل. اشتمل على  مفسدتْب (ا٤بيسر)فتبْب أف 
كمفسدة ُب العمل كىي ما فيو من مفسدة ا٤باؿ كفساد القلب كالعقل كفساد ذات 

 .(ِ)"البْب
٦بهوؿ العاقبة فإف العبلقة بينو كبْب الغرر ظاىرة؛ فإنو يندرج  (ا٤بيسر)كحيث إف 
 أعم منو.  الغررك ٙبت صور الغرر، 
سواء منو ما كاف بقصد  ،اليانصيببُب زماننا ما يسمى  :ا٤بيسر كيدخل ُب

  ٧بر ـ.فكلو ربح خبيث  ،أك بقصد الربح اَّرد ،ا٣بّب
كإال  ،إف أمكن برده إٔب أربابو ٤بن تلبس بو كٯبب التحرر من الكسب ا٣ببيث

 .إٔب الفقراء
 

  :ًل يملكو اإلنساف بيع ما ومنها:
 ل ذكره الفقهاء ُب مصنفاهتم.كفيو تفصي

باب بيع الطعاـ قبل أف يقبض، كبيع ما ليس كقد جاء ُب )صحيح البخارم(، 
فهو )) :يقوؿ: أما الذم هنى عنو النيب  ،ابن عباس عن  :عندؾ

                                                             

 (.ُّْ/َِ) ٦بموع الفتاكل (ُ)
 (.ِّٕ -ِّٔ/ِّا٤بصدر السابق ) (ِ)
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: كال أحسب كل شيء إال  ، قاؿ ابن عباس((الطعاـ أف يباع حتى يقبض
 .(ُ)مثلو

نهى أف يبيع ))، سوؿ اهلل أف ر  ،ابن عباس كُب ركاية: عن 
ذاؾ دراىم ))قلت البن عباس: كيف ذاؾ؟ قاؿ:  ((،ا حتى يستوفيوالرجل طعامً 

 .(ِ))مرجئوف(: ميؤىخ ريكف :قاؿ أبو عبد اهلل ((.بدراىم والطعاـ ُمْرَجأ
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ابن عباس كاللفظ عند مسلم:

أًل تراىم ))، فقلت البن عباس: ٓب؟ فقاؿ: ((ا فال يبعو حتى يكتالومن ابتاع طعامً ))
 .(ّ)، كٓب يقل أبو كريب: مرجأ((يتبايعوف بالذىب والطعاـ مرجأ

ا من اشترى طعامً ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن ابن عمر ك 
 .(ْ)((فال يبعو حتى يستوفيو ويقبضو

أٝبع العلماء أف كل ما يكاؿ أك يوزف من الطعاـ كلو " :قاؿ ابن بطاؿ 
فيو الزيت  مكزريعة الفجل الذ ،كالكسرب ،كا٤بلح ،ا أك غّب مقتات، ككذلك اإلداـتن مقتا

عن بيع الطعاـ  منو قبل قبضو، كمعُب هنيو  شيءا٤بأكوؿ، فبل ٯبوز بيع 
 ا. ا ال فيما بيع منو جزافن  أك موزكنن فيما بيع منو مكيبلن   قبل قبضو عند مالك

كجابر    فذىب ابن عباسقبل قبضها،  (بيع العركض) ُبكاختلفوا 
  ىو قوؿ منها قبل قبضها قياسا على الطعاـ، ك  شيءإٔب أنو ال ٯبوز بيع

 ُبعن ربح ما ٓب يضمن على العمـو  ، كٞبلوا هنيو يالكوفيْب كالشافع
ألهنا  ؛فأجاز بيعها قبل قبضها ، حنيفة ، إال الدكر كاألرضْب عند أيبشيءكل 

 ال تنقل كال ٙبوؿ.

                                                             

  [.ُِٓٓ[، مسلم  ]ُِّٓ]صحيح البخارم ( ُ)
 [.ُِِّصحيح البخارم ] (ِ)
 [.ُِٓٓمسلم ]صحيح  (ّ)
 [.ُِٔٓ[، مسلم  ]ُِّٔ، ُِِٔالبخارم ]صحيح  (ْ)
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عن ربح ما ٓب يضمن على الطعاـ  هنيو   كٞبل مالك
 كحده، قاؿ عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما ٓب يضمن. فقاؿ: ذكر مالك

 النيبألف  ؛أف ذلك بيع الطعاـ قبل أف يستوَب   هنى عنو فرٕبو
ألف بيعها قبل استيفائها حبلؿ. قاؿ ابن  ؛حراـ. كأما العركض كا٢بيواف فرٕبها حبلؿ

إ٭با هنى عن بيع الطعاـ قبل   النيبجة ٥بذا القوؿ أف كا٢ب:  ا٤بنذر
 ُبقبضو خاصة، فدؿ أف غّب الطعاـ ليس كالطعاـ، كلو ٓب يكن كذلك ما كاف 

تلك ا٢باؿ قبل  ُبٚبصيص الطعاـ فائدة. كقد أٝبعوا أف من اشَبل جارية كأعتقها 
كقوؿ    ورككذلك ٯبوز لو بيعها قبل قبضها، كقاؿ أبو ث ،أف عتقو جائز قبضها
 .(ُ)" مالك

قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، الرجل يطلب مِب البيع   عن حكيم بن حزاـك 
 .(ِ)((ًل تبع ما ليس عندؾ)) :كليس عندم أفأبتاعو لو؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

ًل يحل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عبد اهلل بن عمرككعن 
وًل بيع ما ليس سلف وبيع، وًل شرطاف في بيع، وًل ربح ما لم تضمن، 

 .(ّ)((عندؾ

                                                             

 (.ّْٗ/ْ، كانظر: فتح البارم )(ِّٔ -ِِٔ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ُ)
كأبو  ،[ُِٕٖ]، كابن ماجو [ُُُّٓ]كأٞبد [، َِْٗٗ]شيبة  ابن أيبك ، [ُْٔٓ] يأخرجو الطيالس (ِ)

، كأخرجو أيضا: "كُب الباب عن عبد اهلل بن عمرككقاؿ: " [،ُِِّ] م، كالَبمذ[َّّٓ]داكد 
  [.َُِِْ] ي، كالبيهق[َّٕٗ] ، كالطربا٘ب[ُّْٔ] يالنسائ

. كأخرجو "حسن صحيح"كقاؿ:  [،ُِّْ] م، كالَبمذ[َّْٓ]، كأبو داكد [ُٕٔٔ]أخرجو أٞبد  (ّ)
 [،ٕٓٔٓ( ]شرح معا٘ب اآلثارم ُب )الطحاك ك  .[َُٔ]، كابن ا١باركد [َّْٔ] يالنسائ ا:أيضن 

ىذا حديث على شرط ٝبلة من أئمة ا٤بسلمْب "كقاؿ:  [،ُِٖٓ]كا٢باكم [، َّّٕ] الدارقطِبك 
  [.َُُْٗ] يالبيهقكما أخرجو  كافقو الذىيب."، ك صحيح

 



 

220 
 

 :بأف يقوؿ مثبلن  ،ال ٰبل بيع مع شرط قرض م:أ ((ًل يحل سلف وبيعقولو: ))
 ا.ألفن  بعتك ىذا العبد على أف تسلفِب

ا أك بعتك ىذا العبد بألف نقدن  :: ىو أف يقوؿ((وًل شرطاف في بيعقولو: ))
 باختبلفهما. فهذا بيع كاحد تضمن شرطْب ٱبتلف ا٤بقصود فيو ،بألفْب نسيئة

 قلت ألٞبد:  قاؿ إسحاؽ بن منصور ":  الَبمذم اإلماـ قاؿ
: ا، ٍب يبايعو عليو ؟ قاؿ: أف يكوف يقرضو قرضن (هنى عن سلف كبيع) :ما معُب

ا يزداد عليو، كٰبتمل أف يكوف يسلف إليو ُب شيء، فيقوؿ: إف ٓب يتهيأ عندؾ فهو بيعن 
كما قاؿ: قلت ألٞبد: كعن   - وابن راىوي :يعِب–قاؿ إسحاؽ  .بيع عليك

 قاؿ إسحاؽ .تػىٍقًبضٍ ، قاؿ: ال يكوف عندم إال ُب الطعاـ ما ٓب (بيع ما ٓب تضمن)
:  قاؿ أٞبد .كما قاؿ: ُب كل ما يكاؿ أك يوزف :  إذا قاؿ: أبيعك ىذا

شرطْب ُب بيع، كإذا قاؿ: أبيعكو كعلي  :الثوب كعلي خياطتو كقصارتو فهذا من ٫بو
 ،بأس بو، أك قاؿ: أبيعكو كعلي قصارتو فبل بأس بو، إ٭با ىو شرط كاحد خياطتو فبل

 .(ُ)"كما قاؿ  :قاؿ إسحاؽ
 سلعة يبيع أف للمسلم ٯبوز يدؿ على أنو ال ((:ًل تبع ما ليس عندؾكقولو: ))

كٲبلكها.  يشَبيها تأخّب البيع حٌب الواجب بل فيشَبيها، يذىب ٍب ملكو، ُب ليست
 ملك إٔب نقلها قبل البائع ٧بل ُب كىي السلع بيع من ناسال من كثّب يفعلو كما

 فهو من ا٤بعامبلت احملرمة؛ ٤با فيها من الغرر كالتنازع كالفساد كالشركر. ا٤بشَبم
  

                                                             

 .(ِٕٓ/ّ) سنن الَبمذم (ُ)
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يريد بيع العْب دكف بيع الصفة، أال ترل أنو أجاز السلم " :قاؿ ا٣بطايب   
إ٭با هنى عن بيع ما ليس عند ك  ،(ُ)كىو بيع ما ليس عند البائع ُب ا٢باؿ ،إٔب اآلجاؿ

كيدخل ُب  .أك ٝبلو الشارد ،أف يبيعو عبده اآلبق :كذلك مثل ،البائع من قبل الغرر
 ،فيبيعها قبل أف يقبضها ،أف يشَبم سلعة :مثل ،كل شيء ليس ٗبضموف عليو  :ذلك

ألنو يبيع ما ليس  ؛ا على إجازة ا٤بالكبيع الرجل ماؿ غّبه موقوفن  :كيدخل ُب ذلك
 .(ِ)"-كاهلل أعلم-ألنو ال يدرم ىل ٯبيزه صاحبو أـ ال  ؛كال ُب ملكو كىو غرر ،عنده

عن بيع ما  فاتفق لفظ ا٢بديثْب على هنيو ":  القيم ابن قاؿ
ا من الغرر، فإنو كىو يتضمن نوعن  ،ليس عنده، فهذا ىو احملفوظ من لفظو 

ا بْب يسلمو لو، كاف مَبددن  ا، كليس ُب ملكو، ٍب مضى ليشَبيو، أكا معينن إذا باعو شيئن 
  .(ّ)"ا يشبو القمار، فنهي عنوا٢بصوؿ كعدمو، فكاف غررن 

: أما ا٤ب ال ييٍدرىل ٰبصل أك ال ٰبصل، كال  الذم عدـككقاؿ ُب بياف أقساـ ا٤بعدـك
ال  ؛ثقة لبائعو ٕبصولو، بل يكوف ا٤بشَبم منو على خطر، فهذا الذم منع الشارع بيعو

ا، فمنو صورة النهي الٍب تضمنها حديث حكيم بن حزاـ نو غررن ا، بل لكو لكونو معدكمن 
فإف البائع إذا باع ما ليس ُب ملكو، كال لو قدرة على تسليمو؛  ،كابن عمر 

                                                             

فإف ؛ كليس كما ظنوه، فإنو بيع ما ليس عنده ؛كقد ظن طائفة أف السلم ٨بصوص من عمـو ىذا ا٢بديث (ُ)
فلو  ،أف يكوف ُب الذمة :بل شرطو ،كأما السلم فعقد على ما ُب الذمة ،ا٢بديث إ٭با تناكؿ بيع األعياف

 ؛كبيع ما ليس عنده إ٭با هني عنو، كما ُب الذمة مضموف مستقر فيها ،اأسلم ُب معْب عنده كاف فاسدن 
 ،ا ُب ذمة ا٤بشَبمفا٤ببيع ال بد أف يكوف ثابتن  ،كال ُب يده ،كال ثابت ُب ذمتو ،لكونو غّب مضموف عليو

هتذيب سنن أيب داكد  ."فا٢بديث باؽ على عمومو، كبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، أك ُب يده
 (.َُِٕ-ُُٕٗ)ص: كإيضاح مشكبلتو

 لكوسج، لمسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو(، كانظر: َُْ/ّ) معآب السنن (ِ)
 هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو، (ُٗٔ/ْ) البن قدامة ،ا٤بغِب(، ِّٗٗ -ِّٖٗ/ٔ)

 (.ُٖٗٔ)ص:
 (.ُٕٔ/ٓ) زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد (ّ)
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ا بالقمار كا٤بخاطرة من غّب ليذىب كٰبصلو، كيسلمو إٔب ا٤بشَبم، كاف ذلك شبيهن 
 .(ُ)"حاجة ُّما إٔب ىذا العقد، كال تتوقف مصلحتهما عليو

 :بيع وسلفوعن  بيع بيعتين في بيعةمنها: و 
من باع بيعتين في بيعة، )) :قاؿ: قاؿ النيب   عن أيب ىريرة

 .(ِ)((فلو َأوَْكُسُهَما أو الرّْبَا
  نهى رسوؿ اهلل))عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده قاؿ: ك 

س عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لي
 .(ّ)((عندؾ

مطل الغني ظلم، )):  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عمرك 
 .(ْ)((وإذا أحلت على مليء فاتبعو، وًل بيعتين في واحدة

  

                                                             

 (.ُٖٕ/ٓا٤بصدر السابق ) (ُ)
كما  "حسن صحيح[، كقاؿ: "ُُِّكالَبمذم ] ،[ُّْٔ]أبو داكد [، ك َُِْٔابن أيب شيبة ] أخرجو (ِ)

 "، ككافقو الذىيب.صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِِِٗ]كا٢باكم [، ْْٕٗابن حباف ] أخرجو:
كُب الباب عن ": قاؿ الَبمذم  ا.: أنقصهم((أككسهماك)) .[َُٕٖٗ] يالبيهقأخرجو أيضنا: ك 

كالعمل على  ،أيب ىريرة حديث حسن صحيح :حديث .عبد اهلل بن عمرك، كابن عمر، كابن مسعود
ىذا عند أىل العلم، كقد فسر بعض أىل العلم قالوا: بيعتْب ُب بيعة أف يقوؿ: أبيعك ىذا الثوب بنقد 

، فإذا فارقو على أحدٮبا فبل بأس إذا كانت العقدة بعشرة، كبنسيئة بعشرين، كال يفارقو على أحد البيعْب
عن بيعتْب ُب بيعة أف  كمن معُب هني النيب  : قاؿ الشافعي .على أحد منهما

يقوؿ: أبيعك دارم ىذه بكذا على أف تبيعِب غبلمك بكذا، فإذا كجب ٕب غبلمك  كجب لك دارم، 
، كال يدرم كل كاحد م  ".نهما على ما كقعت عليو صفقتوكىذا يفارؽ عن بيع بغّب ٜبن معلـو

 كقد تقدـ. ،كغّبه [ِٖٔٔأخرجو أٞبد ]( ّ)
[، كالبيهقي ٗٗٓ] بن ا١باركد[، كاُّٗٓ[، كالبزار ]َُّٗ[، كالَبمذم ]ّٓٗٓأخرجو أٞبد ] (ْ)

ركاه أٞبد، " (:ٖٓ/ْ) [، قاؿ ا٥بيثمي ُٕٕ( ]معجم الشيوخُب ) ابن عساكر[، ك َُُّٗ]
 ."، كرجاؿ أٞبد رجاؿ الصحيح((هنى عن بيعتْب ُب بيعة يب أف الن)) :كالبزار، كلفظو
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 :قوالف تفسّبه ُب كللعلماء": (السنن هتذيب)  القيم ابن قاؿ
 ركاه الذم ىو كىذا نسيئة، عشرين أك انقدن  بعشرة بعتك: يقوؿ أف: أحدىما

 رسوؿ نهى)): قاؿ ، مسعود ابن حديث ُب ففسره ٠باؾ، عن  أٞبد
 ىو: فيقوؿ البيع، يبيع الرجل: "٠باؾ قاؿ ،((صفقة في صفقتين عن  اهلل

 .(ُ)"كذا كبنقد ،بكذا نساء علي
 كإ٭با ىنا، صفقتْب كال الصورة، ىذه ُب الربا يدخل ال فإنو ؛ضعيف التفسّب كىذا

 .الثمنْب بأحد كاحد صفقة ىي
 بثمانْب منك أشَبيها أف على سنة إٔب ئةاٗب أبيعكها: يقوؿ أف: الثاني روالتفسي

 أوكسهما فلو)) :لقولو مطابق كىو غّبه، لو معُب ال الذم ا٢بديث معُب كىذا حالة،
 أككسهما، ىو فيكوف األكؿ، الثمن أك فّبيب، الزائد الثمن يأخذ أف إما فإنو ((،الربا أو

 كاحدة صفقة ُب كالنسيئة النقد صفقٍب ٝبع قد نوفإ صفقة، ُب لصفقتْب مطابق كىو
 يستحق كال ،منها أكثر مؤجلة بدراىم عاجلة دراىم بيع قصد قد كىو كاحد، كمبيع

 فتدبر الربا، أخذ قد كاف األكثر إال أىب فإف الصفقتْب، أككس كىو ،مالو رأس إال
 .عليها كانطباقو  أللفاظو التفسّب ىذا مطابقة

 سلف وعن بيعة، في بيعتين))ما جاء ُب النهي عن  :تفسّبال ٥بذا يشهد ك٩با
 ألهنما ؛الربا إٔب يؤكؿ منهما كبلًّ  ألف ؛النهي ُب العقدين ىذين بْب فجمعو ،((وبيع

 .(ِ)"ربا ا٢بقيقة كُب بيع الظاىر ُب
  

                                                             

 ".كىذا ا٢بديث أسنده شريك ُّذا اإلسناد[، كقاؿ: "َُِٕكالبزار ] [،ّّٖٕأٞبد ]أخرجو  (ُ)
(، بتصرؼ يسّب، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض ُْٓٔ-ُّْٔ/ٓ) كإيضاح مشكبلتوهتذيب سنن أيب داكد  (ِ)

 (.ِّٗ/ٓ) بشرح صحيح الَبمذم عارضة األحوذمكانظر:  ىػ[.ُِْٖ]



 

224 
 

 :بيع الدين بالدينومنها: 
يى عن اٍلكىاًلًئ بًاٍلكىاًلئ :قاؿ اإلماـ مالك  لكالئ بالكالئ: أف كا. (ُ)كقد هنًي

  .(ِ)ا لو على رجل، بدين على رجل آخريبيع الرجل دىيٍػنن 
أف يسلم الرجل  :صورتو، ك ىو النسيئة بالنسيئة مهموز" : قاؿ أبو عبيدة

الذم عليو الطعاـ ليس عندم  :فإذا حل األجل يقوؿ ،الدراىم ُب طعاـ إٔب أجل
فلو قبض الطعاـ ٍب  ،ت إٔب نسيئةفهذه نسيئة انقلب ،بعِب إياه إٔب أجل :كلكن ،طعاـ

 .(ّ)"كيتعدل با٥بمزة كالتضعيف، باعو منو أك من غّبه ٓب يكن كىالًئنا ًبكىاًلئو 
كذلك ، النسيئة بالنسيئة :أم ((نهى عن الكالئ بالكالئ(: قولو: ))النهاية)ُب 

أف يشَبم الرجل شيئنا إٔب أجل، فإذا حل األجل ٓب ٯبد ما يقضي بو، فيقوؿ: بعنيو 
إٔب أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعو منو، كال ٯبرم بينهما تقابض. يقاؿ: كؤل الدين  

 ٍكليوءنا فهو كالئ، كإذا تأخر.

                                                             

ُب  الطحاكم[، ك ُِِِٕابن أيب شيبة ]أخرجو . عبد اهلل بن دينارمن طريق  ريًكم عن ابن عمر  (ُ)
: [، قاؿ الذىيب ِّّْ[، كا٢باكم ]َُّٔ] الدارقطِب[، ك ْٓٓٓ( ]شرح معا٘ب اآلثار)
ابن  أخرجو. ، عن ابن عمرافعن من طريقكما ريًكم [. ََُْٓكأخرجو أيضنا: البيهقي ] ".ذؤيب كاه"

كأخرجو ". على شرط مسلم[، كقاؿ: "ِِّْكا٢باكم ] [،ََّٔ] الدارقطِب[، ُِِِٓأيب شيبة ]
ركاه ا٢باكم من طريق عبد العزيز الدراكردم " :قاؿ العبلمة ا٤بناكم  [.َُّٔٓ]البيهقي  أيضنا:
ككىم فإف  : ابن حجرقاؿ  .قاؿ: على شرط مسلم .موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرعن 

لكن  ،كقاؿ أٞبد: ليس ُب ىذا حديث يصح .ال موسى بن عقبة ،راكيو موسى بن عبيدة الر بىًذم
" أىل ا٢بديث يوىنوف ىذا ا٢بديث : كقاؿ الشافعي .اإلٝباع على أنو ال ٯبوز بيع دين بدين

، األـ، لئلماـ (ُٕ-َٕ/ّ، للحافظ ابن حجر )التلخيص ا٢ببّب (، كانظر:َّّ/ٔفيض القدير )
 (.ِْٔ/ّ) شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك(، ٗ/ّالشافعي )

 (. ّٓٗ/ْ)(، َٕٗ/ْاإلماـ مالك ) موطأ (ِ)
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب كانظر:  (،َِ/ُغريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ، مادة: )كؤل( ) (ّ)

(، البدر ا٤بنّب، البن ا٤بلقن ْٕٓ/ٓلبيهقي )السنن الكربل، ل (،ُٕٔ/ٗ( )كؤل، مادة: )الشرح الكبّب
(ٔ/ٓٔٗ-َٕٓ). 
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كمنو قو٥بم: بلغ اهلل بك أكؤل العمر، أم: أطولو كأكثره تأخرنا، كأنشد ابن 
 األعرايب:

ى فكيف الت صىايب بعدما كى   خلت    الٍب  العصورتػىعىف ٍفتي عنها ُب       ري مٍ العي  ؤلى
(ُ). 

ٍين ال ٯبوز" : بن ا٤بنذرقاؿ ا ٍين بالد   .(ِ)"كأٝبعوا على أف بيع الد 
أف ٰبل لو عليو  :كمن ذلك ،كال ٯبوز بيع الدين بالدين" (:اإلقناعكقاؿ ُب )

ا ُب شيء آخر إٔب أجل آخر، كذلك من بيع طعاـ من سلم، فيجعل ذلك عليو سلمن 
 .(ّ)"ـ قبل أف يقبضالدين بالدين، كمن بيع الطعا

  .(ْ)لو صور فصل الفقهاء القوؿ فيها ُب مصنفاهتم بيع الدين بالدينكا٢باصل أف 
                                                             

، الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر(، ُْٗ/ْ( )كؤل، مادة: )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر انظر: (ُ)
شرح الطييب على مشكاة (، َّّ/ٔفيض القدير )(، ُّْ(، ا٤بغرب )ص:ِّٕ/ّللز٨بشرم )

ٲبن بن (. كينسب البيت: ألِْٔ/ّ) ى موطأ اإلماـ مالكشرح الزرقا٘ب عل(، ُِِٓ/ٕ) ا٤بصابيح
 أمإبىػ[، كانظر:  ُُْٗ، ا٤بواىب للطباعة كالنشر، بّبكت ]ُ(، ط:ّٖانظر: ديوانو )ص: .خرٙب

(، ُّْ/ّ) ربيع األبرار(، ُّْ)ص: الشكول كالعتاب(، ّٖ/ْ) البصائر كالذخائر(، ٖٕ/ُالقإب )
 (.ّّٔ/ٖ) التذكرة ا٢بمدكنية

 (.َُٓ)ص: البن ا٤بنذر ،ٝباعاإل (ِ)
 (.ُِٓ/ُ) البن ا٤بنذر ،اإلقناع (ّ)
الدين بالدين، كىو عند الفقهاء عبارة  :أم ،قاؿ اللغويوف: كىو النسيئة: "-مثبلن –( الفواكو الدكا٘بففي ) (ْ)

دكا٘ب الفواكو الانظر:  عن ثبلثة أشياء: بيع الدين بالدين، كابتداء الدين بالدين، كفسخ الدين ُب الدين
 حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب(، ََُ/ِ) على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب

كإ٭با  :(. كقاؿ ابن القيم ُٖٓ)ص: ابن أيب زيد القّبكا٘بالثمر الدا٘ب شرح رسالة (، ُُٖ/ِ)
ئا ُب شيء ُب كرد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، كالكالئ: ىو ا٤بؤخر الذم ٓب يقبض، كما لو أسلم شي

كأما بيع الدين بالدين فينقسم إٔب  الذمة، ككبلٮبا مؤخر، فهذا ال ٯبوز باالتفاؽ، كىو بيع كالئ بكالئ.
، (ساقط بواجب)، ك(بيع ساقط بساقط)، كىو ٩بتنع، كينقسم إٔب -كما ذكرنا- (بيع كاجب بواجب)
قاصة، كالساقط بالواجب كما لو قلت: الساقط بالساقط ُب صورة ا٤ب ، كىذا فيو نزاع.(كاجب بساقط)ك

ا لو ُب ذمتو بدين آخر من غّب جنسو، فسقط الدين ا٤ببيع ككجب عوضو، كىي بيع الدين ٩بن باعو دينن 
ىو ُب ذمتو، كأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليو ُب كيرٍّ حنطة بعشرة دراىم ُب ذمتو فقد 

 =  إٝباع فيو. ي اإلٝباع على امتناع ىذا، كالكجب لو عليو دين كسقط لو عنو دين غّبه، كقد حك
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 .بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيبومنها: 
 

 :بيع المصراة ومنها:
ٝبلة  ُب جاء ُب ٙبرٙب التصرية كقد ،تدليسالالبيوع ا٤بشتملة على من  بيع ا٤بصراةك 

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  ا جاء: مهامن األحاديث، فمن
ًل تَػَلقَُّوا الركباف، وًل يبع بعضكم على بيع بعض، وًل تناجشوا، وًل يبع حاضر ))

لباد، وًل ُتَصرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النََّظَرْيِن بعد أف يحتلبها، إف رضيها 
 .(ُ)((ا من تمرأمسكها، وإف سخطها َردََّىا وصاعً 

                                                                                                                                                                    

قالو شيخنا كاختار جوازه، كىو الصواب، إذ ال ٧بذكر فيو، كليس بيع كالئ بكالئ فيتناكلو النهي =
بلفظو كال ُب معناه فيتناكلو بعمـو ا٤بعُب، فإف ا٤بنهي عنو قد اشتغلت فيو الذمتاف بغّب فائدة فإنو ٓب 

نتفع بتعجيلو كينتفع صاحب ا٤بؤخر برٕبو، بل كبلٮبا اشتغلت ذمتو بغّب يتعجل أحدٮبا ما يأخذه في
كأما ما عداه من الصور الثبلث فلكل منهما غرض صحيح كمنفعة مطلوبة، كذلك ظاىر ُب  فائدة.

مسألة التقاص، فإف ذمتهما تربأ من أسرىا، كبراءة الذمة مطلوب ٥بما كللشارع، فأما ُب الصورتْب 
ا يعجل براءة ذمتو كاآلخر ينتفع ٗبا يرٕبو، كإذا جاز أف يشغل أحدٮبا ذمتو كاآلخر األخّبتْب فأحدٮب

جاز أف يفرغها من دين كيشغلها بغّبه، ككأنو شغلها  -كذلك ُب بيع العْب بالدين-ٰبصل على الربح 
بو ابتداء إما بقرض أك ٗبعاكضة، فكانت ذمتو مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إٔب شاغل، كليس 

اؾ بيع كالئ بكالئ، كإف كاف بيع دين بدين فلم ينو الشارع عن ذلك ال بلفظو كال ٗبعُب لفظو، بل ىن
قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإف ا٢بوالة اقتضت نقل الدين كٙبويلو من ذمة احمليل إٔب ذمة احملاؿ عليو، 

نو على دين آخر ُب ذمتو  فقد عاكض احمليل احملتاؿ من دينو بدين آخر ُب ذمة ثالث، فإذا عاكضو من دي
كقاؿ ُب  .(ِْٗ -ِّٗ/ُ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب" -كباهلل التوفيق-كاف أكٔب با١بواز 

ين ليس على إطبلقو(: الشرح ا٤بمتع) ين بالد  الشرح ا٤بمتع على ...اْب". انظر: كلكن لو صور ،بيع الد 
٦بمع الفقو  اتقرار مبلت ا٤بعاصرة إٔب كينبغي الرجوع ُب ا٤بعا(. ْْٓ – ْْْ/ٖ) زاد ا٤بستقنع

بشأف بيع الدين كسندات القرض  (ُُ/ْ) [َُُ]رقم  ،اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي
 .بشأف بيع الدين(  ُٕ/ٕ)[ ُٖٓ]رقم  .كبدائلها الشرعية ُب ٦باؿ القطاع العاـ كا٣باص

 [.ُُٓٓ[، مسلم ]َُِٓصحيح البخارم ] (ُ)
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شاء  إف ،من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثالثة أياـ)) :ركاية كُب
 .(ُ)((ا من تمرورد معها صاعً  ،وإف شاء ردىا ،أمسكها

فإف شاء ردىا  ،من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثالثة أياـ)) :كُب ركاية
 .(ِ)((ا من طعاـ ًل سمراءومعها صاعً 

 ،إف شاء أمسكها ،خير النظرينمن اشترى شاة مصراة فهو ب)) :كُب ركاية
 .(ّ)((ا من تمر ًل سمراءوإف شاء ردىا وصاعً 

فهو بخير  -أو شاة مصراة- ِلْقَحًة ُمَصرَّاًة إذا ما أحدكم اشترى )) :كُب ركاية
 .(ْ)((ا من تمرإما ىي وإًل فليردىا وصاعً  ،النظرين بعد أف يحلبها

كضم الراء  ،د ا٤بهملةكفتح الصا ،بضم أكلو- ((ُتَصرُّواًل )) :كقولو 
كليست من الصر الذم ىو الربط،  ،إذا ٝبعتو :اللنب ُب الضرعصىر ٍيتي من  -ا٤بشددة

  .(ٓ): مصراةكإ٭با جاء ،ميصىر رىةكلو كانت من ذلك لقيل فيها: 

                                                             

 [.ُِْٓ] (ِْ) لمصحيح مس (ُ)
ٛبر  :يقوؿ ،اٍلبػير   :عندىم (السمراء)ك ال حنطة. :أم ((ال ٠براءكقولو: )) [.ُِْٓ( ]ِٓصحيح مسلم ) (ِ)

كذلك رد على من عداه إٔب سائر " :(. قاؿ ابن دقيق العيد ّٓٓ/ٔ) االستذكار. انظر: ال بػيرٌّ 
" إحكاـ ارد على قائلو أيضن  فهو -ا٤بدينة :أعِب–األقوات. كإف كانت السمراء غالب قوت البلد 

 .(ُُٕ/ِاألحكاـ )
 [.ُِْٓ( ]ِٔلم )صحيح مس (ّ)
 القريبة الناقة كىي -أفصح كالكسر كبفتحها البلـ بكسر-( لقحة)ك [.ُِْٓ( ]ِٖلم )صحيح مس (ْ)

 لنب. ذات أهنا يعِب: بالوالدة، العهد
فتح البارم، البن حجر  ،(ِّٓ -ُّٓ/ٔ(، البن عبد الرب )االستذكارانظر ذلك مفصبلن ُب )( ٓ)

غريب (، ِّٓ/ٓ(، نيل األكطار )ُِ/ُْ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم(، ِّٔ/ْ)
 اَّموع شرح ا٤بهذب، (ِِْ -َِْ/ِ( )صرل، مادة: )عبيد القاسم بن سبلـ ، أليبا٢بديث

(ُِ/ٖ- ِٗ.) 
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 ،أك الناقة (ُ)ىي ربط أخبلؼ الشاة (التصرية) : الشافعي اإلماـ قاؿ
٤با  ؛فيزيد ُب ٜبنها ،فيظن ا٤بشَبم أف ذلك عادهتا ،ركترؾ حلبها حٌب ٯبتمع لبنها فيكث

 يرل من كثرة لبنها. 
حبس ا٤باء يقاؿ منو: صريت ا٤باء: إذا حبستو. قاؿ أبو عبيدة  :كأصل التصرية

  .كأكثر أىل اللغة: التصرية: حبس اللنب ُب الضرع حٌب ٯبتمع
يهم كانت من كإ٭با اقتصر على ذكر اإلبل كالغنم دكف البقر؛ ألف غالب مواش

 .ا لداكدكا٢بكم كاحد خبلفن  ،اإلبل كالغنم
  .أم: اشَباىا بعد التصرية ((فمن ابتاعها بعد ذلك))قولو: 

كا١بمهور  ،ا٣بيار ال يثبت إال بعد ا٢بلب ظاىره أف ((بعد أف يحلبها))قولو: ك 
 لكن ٤با كانت ،كلو ٓب ٰبلب ،على أنو إذا علم بالتصرية ثبت لو ا٣بيار على الفور

  .ا ُب ثبوت ا٣بيارالتصرية ال يعرؼ غالبها إال بعد ا٢بلب جعل قيدن 
استدؿ ُّذا على صحة بيع ا٤بصراة مع ثبوت  ((إف رضيها أمسكها))قولو: ك 

 .(ِ)ا٣بيار
كاختلف أصحابنا ُب خيار مشَبم ا٤بصراة ىل ىو " : قاؿ اإلماـ النوكم
لظاىر ىذه  ؛تد ثبلثة أياـٲب :فقيل ؟أك ٲبتد ثبلثة أياـ ،على الفور بعد العلم

كٰبملوف التقييد بثبلثة أياـ ُب بعض  ،كاألصح عندىم أنو على الفور .األحاديث
ألف الغالب أنو ال يعلم  ؛األحاديث على ما إذا ٓب يعلم أهنا مصراة إال ُب ثبلثة أياـ

فإنو إذا نقص لبنها ُب اليـو الثا٘ب عن األكؿ احتمل كوف النقص  ،فيما دكف ذلك
                                                             

ؼ)ك بل يرضعها كلدىا.لئ ؛كىو خيط يربط فوؽ ا٣ٍبًٍلفً  -بالكسر–شد عليها الصٍّرىار ك  (ُ)  :ٝبع (األٍخبلى
لىمىةي الض رٍع :-بكسر ا٤بعجمة كسكوف البلـ كبالفاء- (ًخٍلفىةو ) ، للجوىرم، مادة: الصحاحانظر:  .حى
فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج (، كانظر: ِٗٓ/ِ) حاشيتا قليويب كعمّبة(، ُُٕ/ِ( )صرر)

 (.ُُِ/ّ) الطبلب
عبيد  ، أليبغريب ا٢بديث(، ِّٔ/ٓ) ا٢باكم الكبّب (،َُٖ/ٖ) صر ا٤بز٘ب٨بت (،ِّٓ/ٓنيل األكطار ) (ِ)

 (.ُْ/ُِ) اَّموع شرح ا٤بهذب(، ِِْ -َِْ/ِ( )صرل، مادة: )القاسم بن سبلـ
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فإذا استمر كذلك ثبلثة أياـ علم  ،أك غّب ذلك ،رض من سوء مرعاىا ُب ذلك اليـولعا
  .أهنا مصراة

 سواء كاف اللنب قليبلن  ،ا من ٛبرٍب إذا اختار رد ا٤بصراة بعد أف حلبها ردىا كصاعن 
بن أيب امالك كالليث ك  :ىذا مذىبنا كبو قاؿ .سواء كانت ناقة أك شاة أك بقرة ،اأك كثّبن 
  .كىو الصحيح ا٤بوافق للسنة ، كفقهاء احملدثْب ،كأبو ثور ،بو يوسفليلى كأ

 يرد صاعا من قوت البلد كال ٱبتص بالتمر كقاؿ أبو حنيفة :كقاؿ بعض أصحابنا
، كمالك ،كبعض ا٤بالكية ،كطائفة من أىل العراؽ  ُب ركاية غريبة عنو: 

 ،اا لغّبه رد مثلو إف كاف مثلين يئن ألف األصل أنو إذا أتلف ش ؛ا من ٛبريردىا كال يرد صاعن 
  .كأما جنس آخر من العركض فخبلؼ األصوؿ ،كإال فقيمتو

كأما  ،كأجاب ا١بمهور عن ىذا بأف السنة إذا كردت ال يعَبض عليها با٤بعقوؿ
فاستمر حكم  ،فؤلنو كاف غالب قوهتم ُب ذلك الوقت ؛ا٢بكمة ُب تقييده بصاع التمر

 ؛بل كجب صاع ُب القليل كالكثّب ،كال قيمتو ،ب مثلوكإ٭با ٓب ٯب ،الشرع على ذلك
ا على رفع حريصن  ككاف  ،كيزكؿ بو التخاصم ،ا يرجع إليوليكوف ذلك حدًّ 

  .كا٤بنع من كل ما ىو سبب لو ،ا٣بصاـ
كُب مواضع ال يوجد من يعرؼ  ،كالقرل ،ُب البوادم (بيع ا٤بصراة)كقد يقع 

فجعل  ،كُب عينو ،لنب كيتنازعوف ُب قلتو ككثرتوكقد يتلف ال ،القيمة كيعتمد قولو فيها
  .كىو صاع ٛبر ،ا ال نزاع معوالشرع ٥بم ضابطن 
  .ا للنزاعكال ٱبتلف باختبلؼ حاؿ القتيل قطعن  ،فإهنا مائة بعّب ؛الدية :كنظّب ىذا

 ،تاـ ا٣بلق أك ناقصو ،ا أك أنثىسواء كاف ذكرن  ،الغرة ُب ا١بناية على ا١بنْب :كمثلو
  .ااف أك قبيحن  كٝبيبلن 
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ا قطعن  ؛اأك عشرين درٮبن  ،جعلو الشرع شاتْب ،ا١برباف ُب الزكاة بْب الشيئْب :كمثلو
  .(ُ)ا أك كثّبن سواء كاف التفاكت بينهما قليبلن  ،للنزاع

 .-كاهلل أعلم-كآخركف ٫بو ىذا ا٤بعُب  (ِ) كقد ذكر ا٣بطايب
، (ّ)((اج بالضمافالخر ))كيف يلـز ا٤بشَبم رد عوض اللنب مع أف   :فإف قيل

ا ٍب علم العيب فرد بو ال يلزمو رد الغلة كاألكساب ا٢باصلة ا معيبن كأف من اشَبل شيئن 
  ؟ُب يده

                                                             

كتب لو فريضة الصدقة الٍب  حدثو: أف أبا بكر  ٜبامة، أف أنسا جاء ُب ا٢بديث: عن  (ُ)
اإلبل صدقة ا١بذعة، كليست عنده جذعة، من بلغت عنده من )) :رسولو   أمر اهلل

ا، كمن بلغت كعنده ًحق ة، فإهنا تقبل منو ا٢بقة، كٯبعل معها شاتْب إف استيسرتا لو، أك عشرين درٮبن 
صىدٍّؽي عشرين ا٤بعنده صدقة ا٢بقة، كليست عنده ا٢بقة، كعنده ا١بذعة فإهنا تقبل منو ا١بذعة، كيعطيو 

صدقة ا٢بقة، كليست عنده إال بنت لبوف، فإهنا تقبل منو بنت لبوف  ا أك شاتْب، كمن بلغت عندهدرٮبن 
ا، كمن بلغت صدقتو بنت لبوف كعنده حقة، فإهنا تقبل منو ا٢بقة كيعطيو كيعطي شاتْب أك عشرين درٮبن 

ا أك شاتْب، كمن بلغت صدقتو بنت لبوف كليست عنده، كعنده بنت ٨باض، فإهنا ا٤بصدؽ عشرين درٮبن 
 ىو فا١برباف [.ُّْٓ(( صحيح البخارم ]ا أك شاتْباض كيعطي معها عشرين  درٮبن تقبل منو بنت ٨ب

 كيعطي منها أقل سننا ٱبيرج أف فإما السن، ىذه عنده توجد فلم معي نة سن اإلبل صاحب على ٘بب أف
رج أف كإما ا٤باؿ، بعض أك شاتْب معها  .ا٤باؿ بعض أك ،شاتْب كيأخذ منها أعلى سننا ٱبي

 (.ِّ/ِ، للخطايب )عآب السننمانظر:  (ِ)
عبد [، ك ُٕٔٓ] الطيالسيك  ،[ْٕٗ] يالشافع أخرجو غّب كاحد. منهم: ((ا٣براج بالضمافحديث: )) (ّ)

[، َٕٓ] إسحاؽ بن راىويو[، ك ُُُِٖ[، كابن أيب شيبة ]ُُِٖكابن ا١بعد ] ،[ُْٕٕٕ]الرزاؽ 
حسن "كقاؿ:  [،ُِٖٓ] مذ، كالَبم[َّٖٓ]كأبو داكد  ،[ِِّْ]، كابن ماجو [ِِِْْ]كأٞبد 
، كابن حباف [ِٔٔ]، كابن ا١باركد [ّْٕٓ]، كأبو يعلى [َْْٗ] يا: النسائ. كأخرجو أيضن "صحيح

 [،َُّٖٕ] يالبيهق "، كما أخرجو:صحيح" :قاؿ الذىيب  [.ُِٕٔ]كا٢باكم  ،[ِْٕٗ]
ة؛ فهو ما خرج من الشيء من عْب كمنفعة كغل :، يعِب(ا٣براج بالضمافك) [.ََُّ] يكالديلم

نم كوف الغي يللمشَبم عوض ما كاف عليو من ضماف ا٤بلك؛ فإنو لو تلف ا٤ببيع كاف بضمانو؛ فالغلة لو ل
.لو ُب مقابلة الغي  ، ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية(، ُْ/ِ) تاج الدين السبكي، لاألشباه كالنظائرانظر:  ـر

العبد؛ يشَبيو الرجل فيستعملو  ا٣براج ُب ىذا ا٢بديث غلة : قاؿ أبو عبيد (.ُُٗ/ِللزركشي )
 =زمانا ٍب يعثر منو على عيب دلسو البائع فّبده كيأخذ ٝبيع الثمن كيفوز بغلتو كلها؛ ألنو كاف ُب
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ا عند بل كاف موجودن  ،أف اللنب ليس من الغلة ا٢باصلة ُب يد ا٤بشَبم :فا١بواب
 ،احدفهما مبيعاف بثمن ك  ،اكُب حالة العقد ككقع العقد عليو كعلى الشاة ٝبيعن  ،البائع

        كاهلل– الختبلطو ٗبا حدث ُب ملك ا٤بشَبل فوجب رد عوضو ؛كتعذر رد اللنب
 .(ُ)"-أعلم

يرد مع ا٤بصراة صاعنا من قوت بلده  : قاؿ مالك" :كقاؿ ابن بطاؿ 
حديث  ُبإ٭با جعل التمر   النيب، كحجتو أف -ٛبرنا كاف أك برنا أك غّبه-

 ٱبرج كل كاحد من قوتو. ا٤بصراة؛ ألنو كاف عيشهم، فوجب أف 
 يرد مع الشاة قيمة صاع من ٛبر. :  كقاؿ ابن أىب ليلى كأبو يوسف

يرد صاعنا من ٛبر أك نصف صاع من بر. كقاؿ غّبه: ال يرد  : كقاؿ زفر
 عدـ كجب رد قيمتو ال قيمة اللنب.على أصلو أف التمر إذا  كٯبئغّب التمر. 

معها  انية فنقص لبنها ردىا كردلو حلبها مرة كث : كقاؿ عيس بن دينار
صاعنا من ٛبر ٢بلبتو األكٔب، كلو جاء باللنب بعينو كما حلبو ٓب يقبل منو، كلزمو غـر 
الصاع؛ ألف الصاع قد كجب عليو فليس عليو أف يعطى فيو لبننا فيدخلو بيع الطعاـ 

 اف ذلك. إقالة إذا جاء باللنب بعينو؛ ٢بدث ىيقبل يسيتوَب، كأجاز ذلك سحنوف كقاؿ: 

                                                                                                                                                                    

فهو خراجو؛ فخراج من نفعو : كل ما خرج من شيء (الفائق)ضمانو، كلو ىلك ىلك من مالو. كُب =
هتذيب كانظر:   (،ّٓٔ/ُ) غريب ا٢بديث كاألثرالفائق ُب  .هدر  ك الشجر ٜبره، كخراج ا٢بيواف نسلو 

األشباه (، ٖٓ/ّ) كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم(، كانظر:  ِّْ)ص: الكليات(، ِٔ/ٕ) اللغة
 العيب، ٖبيار سيارة ا٤بشَبم رد فلو (.ُّْ/ُ) غمز عيوف البصائر(، ُِٕ)ص: بن ٪بيم، الكالنظائر

 من أف يعِب: مالو، من لكانت الرد قبل يده ُب تلفت لو وألن أجرهتا؛ تلزمو ال مدة، استعملها قد ككاف
 ا٤بشَبم علم لو أما التلف، حاؿ ضمانو مقابلة ُب لو الشيء ذلك نفع يكوف تلف إذا شيئنا يضمن
 أف علم أياـ كبعد استعملو، ٍب حيواننا اشَبل كلو .الرد لو ٰبق كال خياره، يسقط ا٤ببيع ىلك ٍب العيب

 .حيوانو سول لو فليس البائع أما الثمن، ٝبيع كيأخذ اف،ا٢بيو  يرد عيبنا، فيو
 (.ُِٕ/ِ) حجة اهلل البالغة(، كانظر: ُٕٔ -ُٔٔ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
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صفقة، فإ٭با يرد  ُب (ُ)من اشَبل عدة ٧بفبلت:  كقاؿ عيسى بن دينار
ا على ظاىر قولو:  حلبتها  ففيمن اشترى غنًما مصراة ))عن ا١بميع صاعنا كاحدن

على ىذا عامة العلماء، كحكى عن بعض ا٤بتأخرين أنو يرد صاعنا عن   ((صاع من تمر
 .(ِ)"يل ىذا ا٢بديثكل كاحدة، كالذل عليو ا١بماعة أكٔب بدل

 
 ومنها: بيع المجهوؿ:

 كقد تقدـ بياف صور منو.
جابر بن عبد ، كما ُب )الصحيح( بيع صربة التمر اَّهولة القدر بتمركمن ذلك: 

َرِة من التَّْمِر، ًل   نهى رسوؿ اهلل))يقوؿ:   اهلل عن بيع الصُّبػْ
 .(ّ)((يعلم َمِكيَلتُػَها، بالكيل اْلُمَسمَّى من التَّْمر

ىذا تصريح بتحرٙب بيع التمر بالتمر حٌب يعلم " :قاؿ اإلماـ النوكم 
لقولو  ؛ألف ا١بهل با٤بماثلة ُب ىذا الباب كحقيقة ا٤بفاضلة :قاؿ العلماء .ا٤بماثلة

                                                             

ضرعها كاجتمع  ُبا٤بصراة بعينها، كإ٭با ٠بيت ٧بفلة، ألف اللنب حفل  ىياحملفلة: ":  قاؿ أبو عبيد (ُ)
، كٝبع احملفل: كثرتو فقد حفلتو، يقاؿ  شيءككل  : إذا اجتمعوا، ك٥بذا ٠بى ٧بفل القـو : قد احتفل القـو

ذلك البقر با٤بعُب، ىذا  ُب، كيدخل (ا٤بصراة) :حديث اإلبل كالغنم ُب النيب ٧بافل، كذكر 
 ، أليبغريب ا٢بديث (،ُِٖ -َِٖ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  ." قوؿ مالك

الشاة كالبقرة أك  :احملفلة: ا٤بصراة، كىي": ؿ ابن ا١بوزم (. كقاِِْ/ِ) عبيد القاسم بن سبلـ
، فإذا  ،ا حٌب ٯبتمع اللنب ُب ضرعها، فيغَب ا٤بشَبم ٗبا يراهيَبؾ حلبها أيامن  ،الناقة كيظنو ُب كل يـو

ألف اللنب حفل ُب ضرعها كاجتمع، ككل شيء كثرتو  ؛اشَباىا كحلبها باف لو التدليس، ك٠بيت ٧بفلة
: اجتمعوا، ك٧بفلهم: ٦بمعهمفقد حفلتو. ك   كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب  " احتفل القـو

(ُ/ِٖٗ.) 
 التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد(، كانظر: ِِٖ -ُِٖ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ِ)

(ُٖ/ُُِ.) 
 [.َُّٓلم ]صحيح مس (ّ)
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: ((إًل سواء بسواء))(ُ)، كحكم  .كٓب ٰبصل ٙبقق ا٤بساكاة مع ا١بهل
التمر  ات إذا بيع بعضها ببعض حكمكسائر الربوي ،كالشعّب بالشعّب ،ا٢بنطة با٢بنطة

 .(ِ)"-كاهلل أعلم-بالتمر 
كال بيع ا٢بمل كال  ،كال بيع الطّب ُب ا٥بواء ،كال ٯبوز بيع السمك قبل أف يصاد

كىو ما ٱبرج ؛ كضربة القانص ،كال الصوؼ على ظهر الغنم ،كال اللنب ُب الضرع ،النتاج
كألف فيو  ،ألنو ٦بهوؿ ؛٤باءأك بغوص الصائد ُب ا، من الصيد بضرب الشبكة مرة

 .(ّ)..اْباغررن 
عن عبد (، كما جاء ُب ا٢بديث: بيع حىبىًل ا٢بىبػىلىة)عن  النيب  هنىك 

َلة)) أف رسوؿ اهلل  اهلل بن عمر  ، (ْ)((نهى عن بيع َحَبِل الَحبػَ
ةي، ٍب  تػيٍنتىجي الٍب لن اقى اا يتبايعو أىل ا١باىلية، كاف الرجل يبتاع ا١بىزيكرى إٔب أف تػيٍنتىجى ككاف بيعن 
كيكرب كلدىا  ،أف تلد الناقة :ا كٯبعل أجل دفع الثمنأف يبيع شيئن  :أم .(ٓ)ُب بطنها

كإما بيع إٔب أجل  ،كىو إما بيع معدـك ك٦بهوؿ ،بيع ما يلده ٞبل الناقة :أك ا٤براد ،كيلد
قاؿ  .زعةكما يؤدم إليو من ا٤بنا ،الغرر٤با فيو من  ؛اككل منهما ٩بنوع شرعن  ،٦بهوؿ

ىو نتاج النتاج، كقد جاء تفسّبه ُب ا٢بديث ىو أف  (حبل ا٢ببلة)" :ا٣بطايب 
كىي   ،كىذه بيوع كانوا يتبايعوهنا ُب ا١باىلية ،ٍب ٙبمل الٍب نتجت ،ينتج الناقة بطنها

                                                             

 تقدـ. (ُ)
 (.ُّٕ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم )( ِ)
درر (، ْْ/ّ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (،ُّٓ)ص: بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفةانظر: ( ّ)

(، َْٗ/ٔ) العناية شرح ا٥بداية (،ُْٔ/ٖ) البناية شرح ا٥بداية(، َُٕ/ّ) ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ
  (.ْٓ/ْ) تبيْب ا٢بقائق، (ِٓ/ِ) اللباب ُب شرح الكتاب (،ٓٓ/ِ) ٦بمع األهنر

- حبل ا٢ببلة  :كركاه بعضهم": قاؿ القاضي عياض  (.ا٢ببلة)كُب  (ا٢ببل)بفتح ا٢باء كالباء ُب  (ْ)
(. ّٕ/ٓ)إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم  "االسم كا٤بصدر ُبالفتح  :، كالصواب-بسكوف الباء

 (.ّٕٓ -ّٔٓ/ْ(، فتح البارم،  البن حجر )ُٕٓ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم )كانظر: 
 [.ُُْٓ[، مسلم ]ّّْٖ، ِِٔٓ، ُِّْصحيح البخارم ]( ٓ)
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كأرشدكا إٔب الصواب حكم اإلسبلـ  ،فنهوا عنها ؛ا١بهل كالغرر :كلها يدخلها
  .(ُ)"فيها

بيع )عن  معُب هنيو  ُبكاختلف العلماء " : قاؿ ابن بطاؿ
كال خبلؼ بْب األمة أف البيع  :ي الشافع  ، فقاؿ مثل قوؿ مالك(حبل ا٢ببلة

قد  ألف اهلل  ؛إٔب مثل ىذا األجل اَّهوؿ غرر ال ٯبوز، كإ٭با ٯبوز إٔب أجل معلـو
ٱبتلف، كال  جعل األىلة مواقيت للناس كا٢بج، كىى معلومة، فما كاف من اآلجاؿ ال

 ٯبهل كقتو فجائز البيع إليو بإٝباع. 
بطن أمو،  ُب: ىو النهى عن بيع ا١بنْب (بيع حبل ا٢ببلة) :كقاؿ آخركف: معُب

فبل ٯبوز بيع ما ٓب ٱبلق، كال بيع ما ال تقع عليو العْب، كال ٰبيط بو العلم. ىذا قوؿ 
  . أٞبد كإسحاؽ كأىب عبيد

فالبيع فيو باطل من كجوه، ككذلك يبطل   ذلك كاف مفأ : قاؿ ابن ا٤بنذر
ا أك غّب موجود، كىذا كلو من أكل ٩با ٰبتمل أف يكوف موجودن  ،معناه ُبكل ما كاف 

 عن ذلك.   ا٤باؿ بالباطل، كقد هنى اهلل
 شيءكحبل ا٢ببلة كشبهو، ككل   (،ما ٯبوز أف يوجد كأف ال يوجد)ىو  (الغررك)

حاصل  شيءككل  .ألنو غرر ؛فشراؤه غّب جائزال يعلم ا٤بشَبل ىل ٰبصل لو أـ ال، 
الغالب أنو ٰبصل لو فشراؤه جائز، ىذا أصل البيوع، إذا كاف  ُبللمشَبل أك يعلم 

ألهنا ال ٚبلو منو، كلو منع البيع حٌب  ؛ا جازالغرر فيها الغالب ٓب ٯبز، كإذا كاف يسّبن 
 .(ِ)"ال يكوف فيو غرر كإف قل ألضر ذلك بالناس

                                                             

 (.ٖٗ/ّمعآب السنن ) (ُ)
(، بتصرؼ، كانظر: شرح النوكم على صحيح ِّٕ -ُِٕ /ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ِ)

(َُ/ُٕٓ- ُٖٓ.) 
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عن بيع حبل ا٢ببلة: أنو  ُب النهي ككأف السر " :العيد قاؿ ابن دقيق 
 .(ُ)"يفضي إٔب أكل ا٤باؿ بالباطل، أك إٔب التشاجر كالتنازع ا٤بناُب للمصلحة الكلية

 
؛ ألف بيعو منهم من باب اإلعانة (ِ)إف علم بيع السالح من أىل الفتنة :ومنها

 .(ّ)على اإلٍب كالعدكاف
 
؛ الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدىا بيع السالح والكراع من أىلو 

 ،فيمنع من ذلك ،على قتاؿ ا٤بسلمْب ة ٥بمتقوي ذلك ألف ُب ؛ألهنا على شرؼ النقض
 .(ْ)ككذا كل ما فيو تقوية ٥بم، كا٢بديد، كالعبيد، ك٫بو ذلك .ا٣بيل :كالكراع

 كحكم بيع السبلح ٩بن يقاتل ُّا ا٤بسلمْب" : بن رشداأبو الوليد كقاؿ 
 .(ٓ)"ا من ا٤بسلمْبحكم بيع العنب ٩بن يعصره ٟبرن 

بيع السبلح ٤بن يعلم أنو يريد قطع الطريق على ٰبـر "ك  (:مواىب ا١بليلكُب )
 .(ٔ)"أك إثارة الفتنة بينهم ،ا٤بسلمْب

  

                                                             

 (.ُِِ/ِ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ُ)
الرائق  " البحرإف علم البائع أف ا٤بشَبم منهم :إف علم( أم)قولو: . ك مشل البغاة كقطاع الطريق كاللصوص (ِ)

  .(ِٖٔ/ْ) رد احملتار على الدر ا٤بختار (،ُٓٓ/ٓ) شرح كنز الدقائق
 (ِّّ/ٓ) بدائع الصنائع(، ُْْ/ِ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم(، ُِْ)ص: بداية ا٤ببتدمانظر:  (ّ)

 (.ُٕٓ)ص: ملتقى األٕبر (،ُْٓ/ٓ) البحر الرائق (،ِٔٗ/ّ) تبيْب ا٢بقائق
البحر الرائق شرح كنز (، ُِِ/ْ) االختيار لتعليل ا٤بختار(، ِّٖ/ِ)ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم انظر:  (ْ)

 (.ُِّ/ْ) اللباب ُب شرح الكتاب(، ٖٔ/ٓ) الدقائق
 (.ُْٔ/ُٖ) البياف كالتحصيل (ٓ)
 (.ِْٓ/ْ) مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل (ٔ)
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٤با فيو  ؛فأما بيع السبلح على أىل ا٢برب فحراـ" : ا٤باكردمكقاؿ اإلماـ 
 .(ُ)" ل دين اهللعلى أى  من تقوية أعداء اهلل

كأطلق األئمة أقوا٥بم بأف بيع السبلح من أىل ا٢برب ال  كقاؿ إماـ ا٢برمْب: "
كمن أصحابنا من جرل ينعقد؛ ألهنم ال يقتنوهنا إال ٤بقاتلة ا٤بسلمْب. ىذا ىو الظاىر. 

 .(ِ).."كصححو على القياس
 .كهبيع السبلح ٤بن عرؼ عصيانو بالسبلح مكر " :كقاؿ اإلماـ النوكم 

بيع السبلح ألىل ا٢برب  كأما .كالبغاة ،قاطع الطريق :يدخل ُب ذلك :قاؿ أصحابنا
 .(ّ)"كلو باعهم إياه ٓب ينعقد البيع على ا٤بذىب الصحيح ،فحراـ باإلٝباع
بيع التاجر اللحم الفاسد، والتالعب في تاريخ صالحية المنتجات  ومنها:

ريعة اإلسالمية، أو كانت فيو الغذائية، أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط الش
الحمر شوائب من لحم الخنزير أو ما ًل يحل أكلو، وبيع لحم الكالب والقطط و 

إٔب غّب من أنواع البيوع احملرمة كالفاسدة الٍب بسط الفقهاء أحكامها ُب ....األىلية
 )كتب الفقو(.

هنتو، كأف فيتعْب عليو أف فقيهنا ٗب كالسبلمة ُب دينو كدنياه فمن أراد العافية
ُب صور ك  ،يتجنب البيوع احملرمة كالفاسدة، كأف ٰبَبز عنها ما أمكن إال لضركرة ملحة

 بعينها. كقد بسط الفقهاء أحكاـ البيوع كبينوىا للناس؛ لئبل يكوف ألحد حجة، فبل
 ، أك تعامل ُب البيوع احملرمة.(ْ)يعذر من جهل أحكاـ مهنة يزاك٥با

 
 

                                                             

 (.َِٕ/ٓ) ا٢باكم الكبّب (ُ)
 (.َِٖ/ٓ) هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب (ِ)
 (.ّْٓ/ٗ) اَّموع شرح ا٤بهذب (ّ)
 (.ُِٕ/ُّ) هتذيب اللغةانظر:  : معا١بة الرجل الشيء ك٧باكلتو، يقاؿ: فبلف يزاكؿ حاجة لو.(ا٤بزاكلة) (ْ)
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 اضطبحثػاضخاطسػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػرحاطهػوأشاربهألخغاظظػاضطبدػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

:ػرحاطهػوأشاربهألخغاظظػاضطبدػصورػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  الصورة الثانية:  الصورة األولى:

خيانة الوالدين بالعقوؽ ونكراف 
 اإلحساف والمعروؼ.

 خيانة األرحاـ بقطعها وباإلساءة واإلضرار.

 :لثالثةا الصورة
 خيانة األعراض:

 .أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كأف ال ينهاىم عن منكر: أوًًل 
 .تضييع األىل؛ بإٮبا٥بم، كعدـ تعهدىم بالَببية كالنصح كاإلرشاد: ثانًيا
  : خيانة أحد الزكجْب.ثالثًا

 الزنا كعدـ حفظ الفرج عن احملرمات. – ُ
 إطبلؽ النظر إٔب احملرمات. – ِ
 .إفشاء األسرار الزكجية - ّ
مأف يطرؽ الرجل أىلو ليبلن  - ْ  . يتخو هني
 أف ال يقـو الرجل بواجبو ٘باه زكجتو. - ٓ
 أف ال تقـو ا٤برأة بواجبها ٘باه زكجها. - ٔ
 .أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كال ينهاىم عن منكر - ٕ

 

 خيانة األوًلد: :الرابعةالصورة 
ػ.رحاطهػوأشاربهألغاظظػاضطبدػخصورةػتوضغحغظػضصورػ
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 كخيانة العبد مع أرحامو كأقاربو تتفرع إٔب أكثر من صورة: 
 فمن ىذه الصور: 

 
 ػ:اضطػوقػوظصرانػاإلحدانبػخغاظظػاضواضدغناضصورةػاألوضى:ػ 

 تعريف العقوؽ: أوًًل:
 .العقوؽ كنكراف اإلحساف كا٤بعركؼكخيانة الوالدين من خبلؿ: 

. يقاؿ: عىق  ثػىٍوبىو، ك  قوقهما يعد عقوقنا.كالتفريط ُب حق من ح : الش ق  أصل اٍلعىقٍّ
( إذا عصاهي  كما يقاؿ: شىق وي ٗبعناه. كمنو يقاؿ: عىق  الولدي أباهي عيقيوقنا من باب: )قػىعىدى

، كا١بمع: عىقىقىة  .(ُ)كترؾى اإلحسافى إليو فهو عىاؽٌّ
( كاًلدىهي يػىعيق  كيقاؿ:  ( )عيقيوقن  -بالضم-)عىق  ا( ك)مىعىق ةن( بوزف: مشق ة فهو )عىاؽٌّ

: )عىقىقىةه( مثل: كاًفر كىكىفىرىة . كىٝبىٍعي عىاؽٍّ  .(ِ)ك)عيقىقه( كىعيمىرى
أنو يقاؿ: "عىق  فبلف كالديو يعق هما عقوقنا: إذا قطعهما  كذكر األزىرم 
كٓب يىًصٍل رىًٞبىو منهما"

(ّ). 
ق و عىقًّا كعيقوقا: شق  عصا طاعتو، كعىق  كالده يػىعي  :كقاؿ صاحب )احملكم( 

 .(ْ)كقد يػيعىم  بلفظ العيقوؽ ٝبيع الر ًحم. كرجل عيقيقه كىعقىقه كعىقٌّ كعىاؽٌّ ٗبعُب كاحد"
  

                                                             

 (.ِِْ/ِ( ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )عقق( )ُ)
 (. ُِٖٓ/ْ، مادة: )عقق( )( الصحاح، للجوىرمِ)
 (.ْٖ/ُهتذيب اللغة ) ( (ّ)
 عمدة القارم(، ٕٖ/ِ( كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ْٓ/ُ) احملكم كاحمليط األعظم (ْ)

(ُّ/ُِٔ.) 
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"يقاؿ: عىق  كالده يػىعيق و عقوقنا فهو عىاؽ  إذا آذاه كعصاه  :كقاؿ ابن األثّب 
 . (ُ)كخرج عليو. كىو ًضد  الربٍّ بو"

ترُؾ طاعِة أحِد الوالدين أو كالىما ُب االصطبلح يقابلي الرب ، كىو: ) كالعقوؽ
فيما ًل معصية فيو، وقطُع الصلة بهما، وترؾ اإلحساف إليهما فضاًل عن النفقة 

األذى أو الحزف، ويعم ذلك  أو ألحدىماالواجبة، وكل قوؿ أو فعل يسبب لهما 
 (.أفُِّف والتََّضجُِّر والُعُبوسما كاف على سبيل التصريح وما كاف إظهارًا للتَّ 

 "كقد نص الرسوؿ  :قاؿ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ 
على أف عقوؽ الوالدين من الكبائر، مع ا٣ببلؼ ُب رتب العقوؽ، كٓب أقف ُب عقوؽ 

 .(ِ)الوالدين كال فيما ٱبتصاف بو من ا٢بقوؽ على ضابط أعتمد عليو"
"عقوؽ الوالدين معدكد من أكرب الكبائر ُب : كقاؿ اإلماـ ابن دقيق العيد 

ىذا ا٢بديث. كال شك ُب عظم مفسدتو؛ لعظم حق الوالدين، إال أف ضبط الواجب 
 .(ّ)من الطاعة ٥بما، كاحملـر من العقوؽ ٥بما فيو عسر، كرتب العقوؽ ٨بتلفة"

كُب )ركح ا٤بعا٘ب(: "كبينهم ُب حد العقوؽ خبلؼ، ففي )فتاكل البلقيِب( مسألة 
د ابتلي الناس ُّا، كاحتيج إٔب بسط الكبلـ عليها، كإٔب تفاريعها ليحصل ا٤بقصود ُب ق

ضمن ذلك، كىي السؤاؿ عن ضابط ا٢بد الذم يعرؼ بو عقوؽ الوالدين؛ إذ اإلحالة 
على العرؼ من غّب مثاؿ ال ٰبصل ا٤بقصود؛ إذ الناس ٙبملهم أغراضهم على أف 

مثاؿ ينسج على منوالو، كىو أنو مثبلن لو كاف لو  ٯبعلوا ما ليس بعرؼ عرفنا، فبل بد من
فهل  -كلو حبسو-على أبيو حق شرعي فاختار أف يرفعو إٔب ا٢باكم؛ ليأخذ حقو منو 

يكوف ذلك عقوقنا أك ال؟ أجاب: ىذا ا٤بوضع قاؿ فيو بعض األكابر: إنو يعسر ضبطو، 
ا، فأقوؿ: بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أف يكوف حسنن  كقد فتح اهلل 

                                                             

 (.ِٕٕ/ّ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )ُ)
 (.ِْ/ُ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ِ)
 (.ِٕٓ -ِْٕ/ِ) ة األحكاـإحكاـ اإلحكاـ شرح عمد (3)
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العقوؽ ألحد الوالدين ىو أف يؤذيو ٗبا لو فعلو مع غّبه كاف ٧برمنا من ٝبلة الصغائر، 
فينتقل بالنسبة إليو إٔب الكبائر، أك أف ٱبالف أمره أك هنيو فيما يدخل منو ا٣بوؼ على 
الولد من فوت نفسو أك عضو من أعضائو، ما ٓب يتهم الوالد ُب ذلك، أك أف ٱبالفو ُب 

شق على الوالد، كليس بفرض على الولد، أك ُب غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع سفر ي
 .(ُ)كال كسب فيو، أك فيو كقيعة ُب العرض ٥با كقع"

"كأما أف العقوؽ ما ىو فإنا قائلوف فيو: العقوؽ : كقاؿ ابن الصبلح 
: كل فعل يتأذل بو الوالد أك ٫بوه تأذٍّينا ليس با٥بْب، مع كونو ليس من األفعاؿ  احملـر

الواجبة. كرٗبا قيل: طاعة الوالدين كاجبة ُب كل ما ليس ٗبعصية، ك٨بالفة أمرٮبا ُب كل 
ذلك عقوؽ. كقد أكجب كثّب من العلماء طاعتهما ُب الشبهات. كليس قوؿ من قاؿ 
من علمائنا: ٯبوز لو السفر ُب طلب العلم، كُب التجارة بغّب اذهنما ٨بالف ٤با ذكرت؛ 

 .(ِ)"-أعلم كاهلل -ـ مطلق، كفيما ذكرتو بياف لتقييد ذلك ا٤بطلق فإف ىذا كبل
مشتق من  -بضم العْب ا٤بهملة-"كالعقوؽ  :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

العق، كىو القطع، كا٤براد بو: صدكر ما يتأذل بو الوالد من كلده من قوؿ أك فعل، إال 
بوجوب طاعتهما  ُب شرؾ أك معصية، ما ٓب يتعنت الوالد. كضبطو ابن عطية 

ُب ا٤بباحات فعبلن كتركنا، كاستحباُّا ُب ا٤بندكبات، كفركض الكفاية كذلك، كمنو: 
ٕبيث يػىفيوتي  -مثبلن –تقدٲبهما عند تعارض األمرين، كىو كمن دعتو أيم وي لًييمىرٍّضىهىا 

ٍتوي من تىٍأنًيًسًو ٥با كغّب ذلك لو  عليو فعل كاجب إف استمر عندىا، كيفوت ما قىصىدى
اريكيوي مع فوات الفضيلة كالصبلة أك ؿ الوقت أك ُب  تركها كىفػىعىلىوي ككاف ٩ب ا ٲبيًٍكني تىدى

 .(ّ)ا١بماعة"

                                                             

 (.ٖٓ/ٖمفصبلن ُب )ركح ا٤بعا٘ب(، لؤللوسي ) بياف ىذا الضابطانظر ( ُ)
 (.َُِ)ص: فتاكل ابن الصبلح (2)
 القرطيب تفسّب ،(ّْٗ/ْ) ،(الوجيز احملرر) عطية ابن تفسّب: كانظر (،َْٔ /َُفتح البارم )( ّ)

 (.ِْ/ٔ، ٙبفة األحوذم )(ُِّ/ْ( )ا٢بساف ا١بواىر) الثعاليب تفسّب ،(ْٔ/ُْ)
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"بر الوالدين مأمور بو، كعقوؽ كل كاحد منهما  :كقاؿ اإلماـ النوكم 
، معدكد من الكبائر بنص ا٢بديث الصحيح، كصلة الرحم مأمور ُّا، فأما برٮبا،  ٧بـر

 ،اف إليهما، كفعل ا١بميل معهما، كفعل ما يسرٮبا من الطاعات هلل فهو اإلحس
كغّبىا ٩با ليس ٗبنهي عنو، كيدخل فيو اإلحساف إٔب صديقهما، ففي )صحيح مسلم( 

: صلُة الولد أىل ود أبيو((قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   .(ُ)))إف َأبَػرَّ اْلِبرّْ
الوالد، أك ٫بوه تأذينا ليس  كأما العقوؽ، فهو كل ما أتى بو الولد ٩با يتأذل بو

با٥بْب، مع أنو ليس بواجب. كقيل: ٘بب طاعتهما ُب كل ما ليس ٕبراـ، فتجب 
 طاعتهما ُب الشبهات.

 .(ِ)كقد حكى الغزإب ىذا ُب )اإلحياء( عن كثّب من العلماء، أك أكثرىم"
"أكثر العلماء على أف طاعة األبوين كاجبة  :كنص ما قالو اإلماـ الغزإب 

 الشبهات، كإف ٓب ٘بب ُب ا٢براـ احملض، حٌب إذا كانا يتنغصاف بانفرادؾ عنهما ُب
بالطعاـ فعليك أف تأكل معهما؛ ألف ترؾ الشبهة كرع، كرضا الوالدين حتم. ككذلك 
ليس لك أف تسافر ُب مباح أك نافلة إال بإذهنما، كا٤ببادرة إٔب ا٢بج الذم ىو فرض 

كا٣بركج لطلب العلم نفل، إال إذا كنت تطلب علم  اإلسبلـ نفل؛ ألنو على التأخّب.
الفرض من الصبلة كالصـو كٓب يكن ُب بلدؾ من يعلمك، كذلك كمن يسلم ابتداء ُب 

 .(ّ)بلد ليس فيها من يعلمو شرع اإلسبلـ فعليو ا٥بجرة، كال يتقيد ٕبق الوالدين"
 

  

                                                             

 [.ِِٓٓ(  صحيح مسلم ]ُ)
 الديباج(، ٕٖ/ِ(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )َّٗ/ٓ) ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب (ِ)

(ُ/َُْ.) 
 (.ُِٖ/ِ) إحياء علـو الدين (ّ)
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 مظاىر العقوؽ:  ثانًيا:
 :كللعقوؽ مظاىر كثّبة تدخل ُب التعريف

ر من أمرٮبا أك أمر أحدٮبا فضبلن عن رفع الصوت ج: التأفف كالتضمنها
 كالصراخ.

 :  أف ال يطيعهما ُب ٝبيع ما يأمراف بو، كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو.ومنها
: كترؾ اإلحساف إليهما فضبلن عن النفقة الواجبة، كالتقتّب عليهما ُب ومنها

 اإلنفاؽ مع القدرة كالسعة
 تسبب ُب إدخاؿ األذل أك ا٢بزف عليها ُب قوؿ أك فعل.: الومنها
: عدـ التأدب ُب حضرهتما ُب قوؿ أك فعل، كعدـ اإلصغاء إٔب حديثهما، ومنها

 ك٦بادلتهما ُب كل أمر.
: عدـ الصرب على تغّب حا٥بما أك حاؿ أحدٮبا عند الكرب أك ا٤برض، كترؾ ومنها

 العناية البلزمة ُّما، كتلبية احتياجاهتما.
ك٩با يؤسف ما ٰبصل من  : تقدٙب مصلحة الزكجة أك األكالد عليهما.ومنها 

عقوؽ األكالد، أك من تفضيلو للزكجة على األـ ُب العطاء كالربٍّ كاحملبة، فمن ذلك: 
ما ال يشَبم  -مثبلن -تقدٙب كبلـ زكجتو على كبلـ أمو، ككذلك من يشَبم لزكجتو 

قيمتو أقل ٩با اشَباه ألمو، كذلك من ا١بحود  ألمو، كإف اشَبل ألمو اختار األردأ كما
 كنكراف اإلحساف.

: االستغبلؿ أك التفريط فيما ٲبتلكانو من ماؿ، كالتنازع من قبل اإلخوة ومنها
 على ما ٲبتلكانو، كإظهار الطمع كا١بشع، كأف يثقل عليهما بالطلب.

 ف أك الناس. : قطيعة األرحاـ كترؾ اإلحساف إٔب أىل كدٮبا، كإيذاء ا١بّباومنها
 .-مع القدرة–: االنقطاع عن زيارهتما أك زيارة أحدٮبا ومنها
 : أف ال يعتد  برأيهما، كال يستشّبٮبا ُب أمور ا٢بياة ا٤بختلفة. ومنها
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 : أف ال يستأذف عند الد خوؿ عليهما.ومنها
 يستأذف كالديو ُب ا١بهاد الكفائي، كُب السفر كغّبه.: كمنها أف ال ومنها
 قسمهما.أف ال يرب  : ومنها
 : البخل ُب عبلجهما أك عبلج أحدٮبا عند نزكؿ ا٤برض.ومنها
 : إلقاء اللـو عليهما فيما يعرض لو من مصاعب ا٢بياة.ومنها
: اإلساءة إليهما من خبلؿ اَّاىرة با٤بعاصي أك القياـ بأعماؿ دنيئة ٚبل ومنها

 بالش رؼ كا٤بركءة.
 كاالتكاؿ عليهما ُب النفقة. -رةمع القد-: القعود عن العمل ومنها
 : أف ٱبجل من ذكرٮبا أك ذكر أحدٮبا أماـ الن اس.ومنها
 : أف يتسبب ُب لعن كالديو أك شتمهما.ومنها
 : أف يكوف جاىبلن ٗبا ٯبب عليو تعلمو من حقوؽ الوالدين.ومنها
 : أف يتقدـ عليهما ُب ا٤بشي إال لضركرة ٫بو ظبلـ.ومنها
إليهما، أك يػىٍعًبس ُب كجههما، أك يعرض بوجهو أثناء  : أف ٰبد النظرومنها

 حديث أحدٮبا.
 : أف يكوف طعامو خّبنا من طعامهما، بل يؤثرٮبا على نفسو كأىلو.ومنها
 : أف يعيب الطعاـ الذم تعده األـ.ومنها
 : أف يتمُب موهتما أك موت أحدٮبا ألجل مّباث أك لغّب ذلك.ومنها
 فقة أك خدمة.: أف ٲبن  عليهما ُب نومنها

٧ببة الوالدين فريضةه مقدسة، كاإلحساف إليهما كاجبه إنسا٘ب، كأدبه ك 
 اجتماعي، تقتضيو الفطرة، كىي أ٠بى معا٘ب الربٍّ كالوفاء.

كإف  الوالدين أحق الناس ٕبسن الصحبة، كٝبيل الرب كاإلحساف؛ لعظيم فضلهما، 
 طوار حياتك.كشدة عنايتهما، كحرصهما على راحتك كسعادتك ُب ٝبيع أ
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 ثالثًا: خطورة عقوؽ الوالدين، ومكانة اإلحساف إليهما:
كقد اىتم  اإلسبلـي بالوالدين اىتمامنا بالغنا، كجعل طاعتهما كالرب ُّما من أفضل 

 القربات. كهنى عن عقوقهما، كشد د ُب ذلك غاية التشديد.
فقد سئل النيب كقد جعلى الشارع بر  الوالدين من أعظم األعماؿ كأحبها إليو، 

: (( :قيل: ٍب أم؟ الصالة على وقتهاأم العمل أحب  إٔب اهلل؟ قاؿ ،))
 .(ُ)((الجهاد في سبيل اهلل((، قيل: ٍب أم؟ قاؿ: ))ثم بر الوالدينقاؿ: ))

زمة  كقدـ ُب ا٢بديث: بر  الوالدين على ا١بهاد؛ إشارةن إٔب أف حقوؽ العباد البل 
، يعِب: من باب تقدٙب (ِ)قدـ على التطوع با١بهاد)الٍب ىي من فركض األعياف( ت

قاؿ:  ،فرض العْب على فرض الكفاية. كيدؿ عليو حديث عبد اهلل بن عمرك 
؟((، قاؿ: أحيّّ والداؾفاستأذنو ُب ا١بهاد، فقاؿ: )) ،جاء رجل إٔب النيب 

 .(ّ)((ففيهما فجاىدنعم، قاؿ: ))
التطوع ال ٱبرج إال  بإذف  ُب )شرح السنة(: "ىذا ُب جهاد قاؿ البغوم 

األبوين إذا كانا مسلمْب. فإف كاف ا١بهاد فرضنا متعيننا، فبل حاجة إٔب إذهنما، كإف 
 منعاه عصاٮبا كخرج.

كإف كاف األبواف كافرين، فيخرج دكف إذهنما، فرضنا كاف ا١بهاد أك تطوعنا، 
 يصـو التطوع إذا  ككذلك ال ٱبرج إٔب شيء من التطوعات كا٢بج كالعمرة كالزيارة، كال

كره الوالداف ا٤بسلماف أك أحدٮبا إال بإذهنما، كما كاف فرضنا فبل ٰبتاج فيو إٔب إذهنما، 

                                                             

 [.ٖٓ[، مسلم ]َٕٗٓ، ِٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُِٔ/ْبن رجب )انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ال( ِ)
 [.ِْٗٓ[، مسلم ]ِٕٗٓ، ََّْالبخارم ]( صحيح ّ)



 

245 
 

ككذلك ال ٱبرج إٔب جهاد التطوع إال بإذف الغرماء إذا كاف ٥بم عليو دين عاجل، كما 
 .(ُ)ف"ال ٱبرج إٔب ا٢بج إال بإذهنم، فإف تعْب عليو فرض ا١بهاد ٓب يػيعىرٍٍّج على اإلذ

كبر  الوالدين كاجب على كل مسلم كمسلمة. كيطلق الرب على اإلحساف بالقوؿ 
اللْب اللطيف الداؿ على الرفق كاحملبة، ك٘بنب غليظ القوؿ ا٤بوجب للنفرة، كاقَباف ذلك 

 .(ِ)بالشفقة كالعطف كالتودد كاإلحساف با٤باؿ كغّبه من األفعاؿ الصا٢بات
ليهما بالقوؿ اللْب الداؿ على الرفق ُّما كاحملبة كيكوف بر الوالدين باإلحساف إ

، كٗبناداهتما بأحب األلفاظ إليهما، كيا أمي كيا أيب، كليقل ٥بما ما -كما تقدـ-٥بما 
ينفعهما ُب أمر دينهما كدنياٮبا، كيعلمهما ما ٰبتاجاف إليو من أمور دينهما، كليعاشرٮبا 

طيعهما ُب فعل ٝبيع ما يأمرانو بو، با٤بعركؼ. أم: بكل ما عرؼ من الشرع جوازه، في
من كاجب أك مندكب، كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو، كال ٰباذيهما ُب ا٤بشي، 
فضبلن عن التقدـ عليهما، إال  لضركرة ٫بو ظبلـ، كإذا دخل عليهما ال ٯبلس إال  

كربٮبا أك بإذهنما، كإذا قعد ال يقـو إال  بإذهنما، كال يستقبح منهما ٫بو البوؿ عند  
 .(ّ)مرضهما؛ ٤با ُب ذلك من أذيتهما

، كىو أمر يسّب على من يسره  :قاؿ ابن عبد الرب  "كبر الوالدين فرض الـز
اهلل لو. كبرٮبا: خفض ا١بناح، كلْب الكبلـ، كأال ينظر إليهما إال بعْب احملبة كاإلجبلؿ، 

ما ُب نعمتو، كال يستأثر كال يعلو عليهما ُب مقاؿ، إال أف يريد إ٠باعهما، كيبسط أيديه
 عليهما ُب مطعمو كال مشربو. 

                                                             

(. "كلو منعو أبواه الكافراف عن ا٣بركج للجهاد الكفائي، ٨بافة ّٖٕ/َُانظر: شرح السنة، للبغوم )( ُ)
عليو، كمشقة ٥بما ٖبركجو كتركهما، فعند ا٢بنفية: ٥بما ذلك، كال ٱبرج إال بإذهنما برنا ُّما كطاعة ٥بما، 

ال إذا كاف منعهما لو لكراىة قتاؿ أىل دينهما، فإنو ال يطيعهما كٱبرج لو" ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية إ
 (.َِِ/ّ(، حاشية ابن عابدين )ٔٔ/ٖ)

(، َُٔ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي )ّٔ/ٖانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( ِ)
 (.َِٗ/ِن أيب زيد القّبكا٘ب )الفواكو الدكا٘ب على رسالة اب

 (.َِٗ/ِ(، الفواكو الدكا٘ب )ّٔ/ٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ّ)
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كال يتقدـ أحد أباه إذا مشى معو، كال يتقدمو ُب القوؿ ُب ٦بلسو، فيما يعلم أنو 
 أكٔب بو منو.

 كيتوقى سخطهما ٔبهده، كيسعى ُب مسرهتما ٗببلغ طاقتو.
إذا كإدخاؿ الفرح عليهما من أفضل أعماؿ الرب. كعليو أف يسرع إجابتهما  

دعواه، أك أحدٮبا، فإف كاف ُب الصبلة النافلة خففها ك٘باكز فيها، كأسرع إجابتهما. 
 .(ُ)كال يقل ٥بما إال  قوالن كرٲبنا"

، كال ٱبتص  بكوهنما مسلمْب، بل -كما سبق بيانو-كالرب  بالوالدين فرضي عْبو 
ما ٓب  -و كانا ميٍشرًكىٍْب كل-حٌب لو كانا فاسقْب أك كافرين ٯببي بر ٮبا كاإلحساف إليهما 

ةََّٙيَْطَّحمس :يأمرا بشرؾ أك ارتكاب معصية فقاؿ  َٜ ْنَّتُّْشَِكَِِّبَّ
َ
َّأ ِإَوْنََّجة٢ََساَكَّلََعَ

ًة ًُْصِو َٜ جَْيةَّ ةَِِّفَّاِلُّ َٝ ةَّوََؾةِخج٣ُْ َٝ ٣ُ ًْ ًَََِّلَّدُِم ٌٛ َّث١َِِِّيْٚ َٕ َ  [.ُٓ]لقماف:  ىجسل

ََّٞحمس :كقاؿ اهلل  ِي َّاَّل  ِٞ ََّي ُ َّاَّلل  ُٛ َََّّلََّح٣َْ٠ةُز ْٛ َُُّيْصُِج٤ُك ْٛ َ ََّول ِٞ َِِّفَّاِّلِي ْٛ ةد٤ُُِٚك َٔ َُّح ْٛ
َ ل

ِعِمْيََّ ْٔ ُٝ ْ َّال َُُّيِتُّ َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ ِعُم٤اَّإَِِل٣ِْ ْٔ ََّوُت ْٛ و٢ُ ْنََّتَِبُّ
َ
َّأ ْٛ َّدِيَةرُِك ْٞ  [.ٖ]ا٤بمتحنة: ىجسِٜ

قالت: قدمت علي أمي كىي  ،عن أ٠باء بنت أيب بكر  :كُب )الصحيح(
كمدهتم مع أبيها، فاستفتت  رسوؿ اهلل  مشركة ُب عهد قريش، إذ عاىدكا

 (ِ)فقلت: يا رسوؿ اهلل إف أمي قدمت علي كىي راغبة، رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((نعم صليهاأفأصلها؟ قاؿ: ))

ىذا كُب الدعاء بالرٞبة الدنيوية للوالدين غّب ا٤بسلمْب حاؿ حياهتما خبلؼ. 
 .ذكره القرطيب 

                                                             

 (.ُُّٖ -ُُّٕ/ِالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ) (ُ)
ٝبلة حالية: أم: راغبة عن اإلسبلـ ككارىة لو. كقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من  ()كىي راغبة()( ِ)

 اإلحساف كحريصة عليو.
  [.ٕٗٗٓ، ُّّٖالبخارم ]( صحيح ّ)
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٤٠ُاَّحمس :ٔب قولو أما االستغفار ٥بما فممنوع؛ استنادنا إ َٜ َّآ َٞ ِي ََّواَّل  ةَََّكَنَّل٠ِٚ ِِبِّ َٜ

ْؾَدةُبَّاْْلَدَِّ
َ
َّأ ْٛ ٣ُ ج 

َ
َّأ ْٛ َّل٣َُ َ ةَّدَبَْي  َٜ ًِْسَّ ََّب ْٞ ِٜ وِِلَُّْٓصَّبَّ

ُ
ّْشِكَِْيََّول٤ََََّْك٤ُٟاَّأ ُٝ َُِّْصواَّلِْٚ ْنَّيَْعَذ

َ
َِّٛأ  ىجسي

لعمو أيب طالب، كاستغفار بعض  فإهنا نزلت ُب استغفاره  [؛ُُّ]التوبة:
ابة ألبويو ا٤بشركْب. كانعقد اإلٝباع على عدـ االستغفار ٥بما بعد كفاهتما الصح

كحرمتو، كعلى عدـ التصدؽ على ركحهما. أما االستغفار لؤلبوين الكافرين حاؿ ا٢بياة 
 .(ُ)فمختلف فيو؛ إذ قد يسلماف

كأما اإلحساف إٔب الوالدين ا٤بسلمْب بعد كفاهتما فيكوف بصدؽ الدعاء ٥بما، 
، كحفظ كصيتهما، كإنفاذ عهودٮبا، كاإلحساف إٔب من كاف من (ِ)لصدقة عنهماكأداء ا

 أىل كدٮبا كمعارفهما، ك٫بو ذلك.

                                                             

(، الفواكو الدكا٘ب ِْٓ/َُ(، كانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب )ٔٔ/ٖ( ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ُ)
 (.ُّٔ/ٔ(، شرح إحياء علـو الدين )ُْٕ/ْ(، الشرح الصغّب كحاشية الصاكم عليو )ّْٖ/ِ)

إف أمي افٍػتيًلتىٍت نفسها، كأظنها لو  : أف رجبلن قاؿ للنيب :ا٢بديث عن عائشة ( كُب ِ)
[، مسلم ُّٖٖ. صحيح البخارم ]()نعم()تكلمت تصدقت، فهل ٥با أجر إف تصدقت عنها؟ قاؿ: 

إف أمو توفيت أينفعها  :أف رجبلن قاؿ لرسوؿ اهلل  : [، كعن ابن عباسََُْ]
صدقت بو عنها. صحيح ، قاؿ: فإف ٕب ٨برافنا كأشهدؾ أ٘ب قد ت()نعم()إف تصدقت عنها؟ قاؿ: 

)افتلتت نفسها(: "ضبطناه: نفسها كنفسها بنصب  :[. قاؿ اإلماـ النوكم َِٕٕالبخارم ]
السْب كرفعها فالرفع على أنو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو، كالنصب على أنو مفعوؿ ثاف. قاؿ القاضي: 

اه أىل ا٢بديث كغّبىم. أكثر ركايتنا فيو النصب. كقولو: )افتلتت( بالفاء ىذا ىو الصواب الذم رك 
قالوا: كمعناه: ماتت فجأة. ككل شيء فعل ببل ٛبكث فقد افتلت كيقاؿ افتلت الكبلـ كاقَبحو كاقتضبو 
إذا ار٘بلو. )كأظنها لو تكلمت( أم: لو قدرت على الكبلـ". انظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح 

حاشية السندم على سنن ابن  (،ِٖٕ/ّ(، كانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ٖٗ/ٕمسلم )
(. ك")ا٤بخراؼ(: بكسر ا٤بيم كسكوف ا٣باء ا٤بعجمة، كُب آخره فاء، كىو اسم للحائط؛ َُٔ/ِماجو )

فلذلك انتصب على أنو عطف بياف، ككقع ُب ركاية عبد الرزاؽ: )٨برؼ( بدكف ألف. قاؿ القزاز: 
ٱبَبؼ فيو الثمار. كقاؿ ابن األثّب:  )ا٤بخراؼ(: ٝباعة النخل، بفتح ا٤بيم كبكسرىا: الزنبيل الذم

)ا٤بخراؼ(: الثمرة ٠بيت ٨برافنا؛ ٤با  )ا٤بخرؼ( بالفتح يقع على النخل، كعلى الرطب. كقاؿ ا٣بطايب:
 =ٯبتِب من ٜبارىا، كما يقاؿ: امرأة مذكار. قاؿ: كقد يستوم ىذا ُب نعت الذكور كاإلناث، كيقاؿ:
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"كيقاؿ: إف  ا٢بق  أمر العباد ٗبراعاة حقٍّ الوالدين، كٮبا من جنس العبد..فمن 
 .(ُ)عجز عن القياـ ٕبقٍّ جنسو أٗب  لو أف يقـو ٕبقٍّ ربو؟"

: صلُة الولد أىل ٮبا، ففي )الصحيح(: ))كمن برٮبا: صلة أىل كد إف َأبَػرَّ اْلِبرّْ
 .(ِ)((ود أبيو

 فإف غاب أك مات ٰبفظ أىل كده كٰبسن إليهم، فإنو من ٛباـ اإلحساف إليو.
كقد سلك القرآف الكرٙب مسلكنا عاطفيًّا لئلقناع بضركرة اإلحساف إٔب الوالدين، 

ا كُب إرضاعها، كصو رى للمؤمن مر ة أخرل فصو رى ما تعانيو األـ ُب ٞبلها كُب كالدهت
أعِب: حالة الكرب -منظرىا كقد شاب رأسها كا٫بُب ظهرىا، كخص ىذه ا٢بالة 

بالذكر؛ ألهنا ا٢بالة الٍب ٰبتاجاف فيها إٔب بره أكثر من ذم قبل؛ لتغّب  -كالشيخوخة
أكثر ٩با ألزمو ا٢باؿ عليهما بالضعف كالكرب. فألـز ُب ىذه ا٢بالة من مراعاة أحوا٥بما 

ما صارا كبلًّ عليو، فيحتاجاف أف يلي منهما ُب الكرب ما كاف  من قبل؛ ألنو قد يظن  أهن 
ٰبتاج ُب صغره أف يليا منو؛ فلذلك خص ىذه ا٢بالة بالذكر. كأيضنا: فطوؿ ا٤بكث 

 للمرء يوجب االستثقاؿ عادة، كٰبصل ا٤بلل، كيكثر الضجر فيظهر غضبو على أبويو.
ا ال ٘بد نظّبنا لو ُب كأك د ا لقرآف الكرٙب على ضركرة اإلحساف إٔب الوالدين تأكيدن

بعبادتو كتوحيده كجعل بر  الوالدين مقركننا  الديانات األخرل، فقد أمر اهلل 
َّإِي ةهَُّحمس :بذلك، كما قرف شكره بشكرٮبا. قاؿ اهلل  َّإِل  ُجُسوا ًْ َّتَ ل 

َ
َّأ َٕ ََّربُّ َوََِٓض

َِّٞ يْ ََّٕحمسكقاؿ:  [،ِّ]اإلسراء: ىجسإِْخَعةًٟةََّوبِةل٤َْاِِلَ يْ ََِّلََّول٤َِاِِلَ ْص ُٗ ِنَّاْػ
َ
كمع ما  [.ُْ]لقماف: ىجسأ

ذكرتي من ذلك ا٤بسلك العاطفي من حيث ضركرة اإلحساف كالطاعة، إال  أنو بْب 
حدكد تلك الطاعة، فليست تلك الطاعة مطلقة، فطاعة الوالدين ال تراعى ُب ركوب  

                                                                                                                                                                    

ا فيو كثّبنا. كا٢باصل أف )ا٤بخراؼ( ىنا: اسم حائط سعد )ا٤بخراؼ(: الشجرة كىو الصواب، كتكلمو =
 (.ِٓ/ُْابن عبادة كما ذكرنا". عمدة القارم، لئلماـ العيِب )

 (.ّْْ/ِانظر: لطائف اإلشارات ) (ُ)
 [.ِِٓٓ(  صحيح مسلم ]ِ)



 

249 
 

كتلـز طاعتهما ُب ا٤بباحات، كتستحسن ُب ترؾ الطاعات  كبّبة، كال ُب ترؾ فريضة،
ًَََِّلَّحمس :. قاؿ اهلل (ُ)ا٤بندكبة ٌٛ َِّيْٚ َّث١ِِ َٕ َ َّل ََّٙيَْط ة َٜ َّ َِِّب َّتُّْشَِك ْن

َ
َّأ َّلََعَ ََّجة٢ََساَك ِإَوْن

ًُْصوًِة َٜ جَْيةَّ ةَِِّفَّاِلُّ َٝ ةَّوََؾةِخج٣ُْ َٝ ٣ُ ًْ    [.ُٓ]لقماف: ىجسدُِم
ركج عن طاعتهما كمرضاهتما: معصية القرآف عقوؽ الوالدين، كا٣بكقد اعترب 

ََّجج ةًراَّحمس :عن ٰبٓب  كتكربنا كشقاء، حيث قاؿ  ْٞ َّيَُس ْٛ َ ََّول ي١ِْ َّث٤َِاِِلَ ا َوبَصًّ
ة ََّػِٔيًّةحمس :كقاؿ عن عيسى  [،ُْ]مرٙب: ىجسَيِؿيًّ ةًرا ِِْٚنََّجج  ًَ َََّيْ ْٛ َ َِتََّول َّث٤َِاِِلَ ا  ىجسَوبَصًّ
عقوبتها ُب الدنيا  الٍب يعجل اهلل  فعقوؽ الوالدين من أعظم الذنوب [.ِّ]مرٙب:

قبل اآلخرة، فهو نكراف للجميل، ككفراف بالنعمة، كمقابلةه لئلحساف باإلساءة، قاؿ 
 . (ِ)((باباف معجالف عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوؽ)) :رسوؿ اهلل 

كال سيما ُب حاؿ -كا٢باصل أف ٧ببة الوالدين كما تقتضيو من الوفاء ٥بما 
من أعظم أنواع الرب، كىي من أكجب ا٢بقوؽ، كأقدس  -خة كالكربالشيخو 

الواجبات..ك٩با يؤسف ما ٰبصل من عقوؽ األكالد، أك من تفضيلو للزكجة على األـ 
ُب العطاء كالربٍّ كاحملبة، فمن ذلك: تقدٙب كبلـ زكجتو على كبلـ أمو، ككذلك من 

ألمو اختار األردأ كما قيمتو أقل ما ال يشَبم ألمو، كإف اشَبل  -مثبلن –يشَبم لزكجتو 
 ٩با اشَباه ألمو، كذلك من ا١بحود كنكراف اإلحساف.

كعقوؽ الوالدين من الكبائر، كىو من أسباب ا٣بذالف كعدـ التوفيق، كمعاجلة 
 العقوبة ُب الدنيا، كسوء ا٣باٛبة، كالعذاب ُب اآلخرة.

                                                             

)ا١بواىر  (، تفسّب الثعاليبْٔ/ُْ(، تفسّب القرطيب )ّْٗ/ْانظر: تفسّب ابن عطية )احملرر الوجيز(، )( ُ)
 (.ُِّ/ْا٢بساف( )

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البخارم ُب )األدب َّٕٓأخرجو ا٢باكم ] (ِ)
 .(البغي كقطيعة الرحم( :)كباباف يعجبلف ُب الدنيا)[ بلفظ: ٖٓٗا٤بفرد( ]
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، فمن ذلك: ما كقد جاء ُب التحذير من العقوؽ كبياف عاقبتو أحاديث كثّبة
عن الكبائر، قاؿ:  قاؿ: سئل النيب  جاء ُب ا٢بديث: عن أنس 

 .(ُ)((اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور))
 :قاؿ: قاؿ النيب  كعن عبد الرٞبن بن أيب بكرة، عن أبيو 

اإلشراؾ باهلل، اؿ: ))؟(( ثبلثنا، قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قأًل أنبئكم بأكبر الكبائر))
 .(ِ)(( ا٢بديثوعقوؽ الوالدين

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كقد جاء عن عبد اهلل بن عمرك 
(( قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يلعن إف من أكبر الكبائر: أف يلعن الرجل والديو))

 .(ّ)((ُأمَّوُ  َيُسبُّ الرَُّجُل أبا الرَُّجِل، فَػَيُسبُّ َأبَاُه، َوَيُسبُّ الرجل كالديو؟ قاؿ: ))
"جعل اللعن من أكرب الكبائر؛  :قاؿ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ 

 .(ْ)لفرط قبحو، ٖببلؼ السب ا٤بطلق"
((، قالوا: يا من الكبائر: َشْتُم الرَُّجِل والديوكا٢بديث عند )مسلم( بلفظ: ))

الرجل فَػَيُسبُّ أباه، نعم َيُسبُّ أبا رسوؿ اهلل، كىل يىٍشًتمي الر جيلي كالديو؟ قاؿ: ))
 .  (ٓ)((وَيُسبُّ ُأمَُّو فَػَيُسبُّ ُأمَّو

َرِغَم َأْنُف، ثم رغم أنف، قاؿ: )) عن النيب  كعن أيب ىريرة 
من أدرؾ أبويو عند الكبر، أحدىما ((، قيل: من؟ يا رسوؿ اهلل قاؿ: ))ثم رغم أنف

 .(ٔ)((أو كليهما فلم َيْدُخِل الجنة

                                                             

 [.ٖٖ[، مسلم ]ِّٓٔصحيح البخارم ]( ُ)
 [.ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ٕٔٗٓصحيح البخارم ] (ِ)
 [. ّٕٗٓصحيح البخارم ] (ّ)
 (.ِْ/ُ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ْ)
 [.َٗصحيح مسلم ] (ٓ)
 [.ُِٓٓم ]صحيح مسل (ٔ)
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، وَرِغَم َأْنُف رجل َرِغَم أَ كُب ركاية: )) ْنُف رجل ذكرت عنده فلم ُيَصلّْ َعَليَّ
دخل عليو رمضاف ثم اْنَسَلَخ قبل أف يُػْغَفَر لو، وَرِغَم َأْنُف رجل أدرؾ عنده أبواه 

 .(ُ)((الكبر فلم يدخاله الجنة
اب، كناية عن غاية الذؿ َرِغَم َأْنفُ قولو: ))  ((: أم: لىًصقى بًالر غىاـ، كىو الَب 

 ا٥بواف، كىو إٍخبىاره أك دعاء.ك 
كمعناه: أف ًبر ٮبيىا عند كربٮًًبا كضعفهما با٣بدمة كالنفقة كغّب ذلك سبب لدخوؿ 

 ا١بنة، فمن قص رى ُب ذلك فقد فاتو خّب كثّب.
(( استبعادية، يعِب: ثم لم يدخل الجنة(( ُب قولو: ))ثم)) :كقاؿ الطييب 

صة الٍب ىي موجبة للفبلح كالفوز با١بنة، ٍب ٓب ذىؿ  كخابى كخىًسر من أدرؾ تلك الفر 
َّحمس :ينتهزىا، كانتهازىا ىو ما اشتمل عليو قولو   ٞ ََ ََّحجُْٚ ة  ٜ ِ َّإ َّإِْخَعةًٟة ِٞ يْ َوبِةل٤َْاِِلَ

ة َٝ ٢ُ ْوَّّلَِكَ
َ
ةَّأ َٝ َخُس٢ُ

َ
َّأ َِِٗبَ ةََّرب َيةِّنَّحمسإٔب قولو:  [ِّ]اإلسراء: ىجسِي٠َْسَكَّاْٙ َٝ َٖ ةَّ َٝ َّارََْح٣ُْ َّرَّبِ ْ٘ َوُٓ

فإنو دؿ على االجتناب عن ٝبيع األقواؿ احملرمة، كاإلتياف ٔبميع   [،ِْ]اإلسراء: ىجسًَِْياَؾَّ
كرائم األقواؿ كاألفعاؿ من التواضع كا٣بدمة كاإلنفاؽ عليهما، ٍب الدعاء ٥بما ُب 

 .(ِ)العاقبة
كمن الوعيد الشديد الوارد ُب العقوؽ: ما جاء ُب ا٢بديث: عن عبد اهلل بن 

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  بن عبد اهلل، عن أبيو يسار، عن سآب 
إليهم يـو القيامة: العاؽُّ لوالديو، والمرأُة اْلُمتَػَرجَّْلة،   ثالثة ًل ينظر اهلل))

                                                             

[، ْٖٓٔ[، كقاؿ: "حسن غريب". كأخرجو أيضنا: البزار ]ّْٓٓ[، كالَبمذم ]ُْٕٓأخرجو أٞبد ] (ُ)
 [. َٖٗكابن حباف ]

(، شرح النوكم على صحيح مسلم ٕ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم )ََّٖ-َّٕٗ/ٕح )انظر: مرقاة ا٤بفاتي (ِ)
 (.َُْْ/ّ(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )َُٗ-َُٖ/ُٔ)
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والدَّيُّوث. وثالثة ًل يدخلوف الجنَّة: العاؽُّ لوالديو، والمدِمُن على الخمر، والمنَّاُف 
 .(ُ)((بما أعطى

  إف اهللقاؿ: )) ن رسوؿ اهلل ع كعن ا٤بغّبة بن شعبة 
ًعا وَىاِت، وَكرِه لكم ثالثًا: ِقيَل  ـَ عليكم: عقوَؽ اأْلُمََّهات، وَوْأَد البنات، وَمنػْ َحرَّ

 . (ِ)((وقَاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة الماؿ
"كأما عقوؽ األمهات فحراـ، كىو من الكبائر بإٝباع : قاؿ اإلماـ النوكم 

حاديث الصحيحة على عده من الكبائر، ككذلك عقوؽ العلماء، كقد تظاىرت األ
اآلباء من الكبائر، كإ٭با اقتصر ىنا على األمهات؛ ألف حرمتهن آكد من حرمة اآلباء؛ 

(( ثبلثنا، أمك، ثم أمكحْب قاؿ لو السائل: من أبر؟ قاؿ: )) ك٥بذا قاؿ 
كيطمع األكالد  ؛ كألف أكثر العقوؽ يقع لؤلمهات(ّ)((ثم أباؾٍب قاؿ ُب الرابعة: ))

 . (ْ)فيهن"
 .كقطعية الوالدين كالرحم من أسباب سوء ا٣باٛبة، كدخوؿ الن ار

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو 
 بالنار(.
 

  
                                                             

[، كالركيا٘ب ٔٓٓٓ[، كأبو يعلى ]ِِٔٓ[، كالنسائي ]ََٓٔ[، كالبزار ]َُٖٔأخرجو أٞبد ] (ُ)
[، كقاؿ: ِْْكا٢باكم ] [،ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ََُْ]

 (: "ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".ُْٖ/ٖ"صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب. قاؿ ا٥بيثمي )
 [.ّٗٓ[، مسلم ]ِِٕٗ، ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ، َِْٖ، ُْٕٕح البخارم ]صحي( ِ)
فقاؿ: من  قاؿ: جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكا٢بديث ُب )الصحيحْب(:  (ّ)

ٍب ))قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  ((ٍب أمك))قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  ((أمك))الناس ٕبسن صحابٍب؟ قاؿ:  أحق
  [.ِْٖٓ[، مسلم ]ُٕٗٓ((. صحيح البخارم ]ٍب أبوؾ))قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  ((أمك

 (.ُِ-ُُ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (4)
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 ػ:اضصورةػاضثاظغظ:ػخغاظظػاألرحام
 .راإلساءة كاإلضرامن خبلؿ ا٥بجر كالقطيعة ك  تكوف كخيانة األرحاـ

ُب تعاليمو كتشريعاتو إٔب بناء ٦بتمعو إسبلميٍّ مَباحم متعاطف، يهدؼ اإلسبلـ ك 
 تسوديه احملب ةي كاإلخاء، كيهيمن عليو حب  ا٣بّب كالعطاء.

كمن ىنا فقد أكجبى الشارعي: بر  األرحاـ، كىو ٗبعُب: صلتهم كاإلحساف إليهم،  
كاحملبة أعظم أنواع الرب، كىي تقتضي  كتفقد أحوا٥بم، كالقياـ على حاجاهتم كمواساهتم.

٤ُّٙاَّحمس :ما تقدـ من أكجو اإلحساف، كما سيأٌب بيانو. قاؿ اهلل  َّد٤َُ ْن
َ
َّأ َّاِِْٙب  َٙيَْط

حَِّ َٗ ِ ًَلن َٝ
ْ ََّوال َّاْْلِرصِ ََّواِْل٤َِْم ِ َّثِةَّلل  َٞ َٜ َّآ ْٞ َٜ َّ َّاِِْٙب   ٞ ََّوَِٙس َْصِِب َٝ ْ ََّوال ّْشِِق َٝ ْ َّال َ٘ ََِّٓج ْٛ وُُج٢َ٤ُس

َِٗذةبَِّ َعةِْٖيََََّّواْٙ َٝ ْ ََّوال ََّواِْلََذةََم ْصَّب ُٔ َّاْٙ ََّذوِي َُّخّج١ِِ َّلََعَ ةَل َٝ ْ َّال ََّوآََت اآلية  ىجس..َواَل بِيَِّْي
رَْخةمََّحمس[، ُٕٕ]البقرة:

َ
ََّواْْل َّث١ِِ َّتََعةَءل٤َُن ِي َّاَّل  َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ أم: كاتقوا إضاعة  [،ُ]النساء: ىجسَوات 

َّث١َِِّحمس حق األرحاـ، فصلوىا بالرب كاإلحساف، كال تقطعوىا. َّتُّْشُِك٤ا ََّوَل َ َّاَّلل  َواْخُجُسوا
ََّواْْلَةرَِّ ْصَّب ُٔ َّاْٙ َّذِي ََّواْْلَةرِ َعةِِْٖي َٝ

ْ ََّوال ََّواِْلََذةََم ْصَّب ُٔ َّاْٙ ََّوبِِشي َّإِْخَعةًٟة ِٞ يْ ََّوبِةل٤َْاِِلَ َػيْبًة
َّْٛ ةُُٟس َٝ ْح

َ
ْخَّأ َٗ ََّمَٚ ة َٜ ََّو ِ٘ بِي َّالع  ِٞ ةِخِتَّثِةْْل٠َِْتََّواثْ ََّحمس [،ّٔساء:]الن ىجساْْل٠ُُِتََّوالؿ  َّاَّلل  إِن 

ْصَّبَّ ُٔ َّاْٙ َّذِي َِّإَويَذةءِ ََّواْْلِْخَعةِن ًَْسِل
َّثِةْٙ ُمُص

ْ
١َُّحمس [،َٗ]النحل: ىجسيَأ  ٔ ََّخ ْصَّب ُٔ َّاْٙ َّذَا َوآِت

َِّ٘ بِي َّالع  َٞ َِْٗيََّوابْ ِْٝع ْ   [.ِٔ]اإلسراء: ىجسَوال
تعلموا من أنسابكم ما تصلوف بو أرحامكم؛ فإف صلة الرحم كُب ا٢بديث: ))

 . (ُ)((ىل، مثراة في الماؿ، منسأة في األثرمحبة في األ
                                                             

[، ٖٖٖٔريرة: أخرجو أٞبد ]( ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة، كعن العبلء بن خارجة. حديث أيب ىُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ِْٖٕ[، كقاؿ: "غريب". كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ]ُٕٗٗكالَبمذم ]

(: "رجالو قد ُِٓ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُٕٔككافقو الذىيب. حديث العبلء بن خارجة: أخرجو الطربا٘ب ]
من الث راء، كىو  -مىٍفعىلىةه -ُب )النهاية(: مىثٍػرىاة: : بفتح ا٤بيم كسكوف ا٤بثلثة. ك ()مىثٍػرىاة ُب ا٤باؿ()كثقوا". ك

مىٍفعىلىةه من الن سىاء، كىو  -بفتح ا٥بمزة- ()مىٍنسىأىةه()الكثرة، أم: سبب لكثرة ا٤باؿ، كىو خرب ثاف. 
أم: األجل، كا٤بعُب: أم: سبب لتأخّب األجل، كموجب لزيادة  -بفتحتْب-: ()ُب األثر()التأخّب. 

 =اعث دكاـ كاستمرار ُب النسل، كا٤بعُب: أف ٲبن الصلة يفضي إٔب ذلك. ك٠بى األجلالعمر. كقيل: ب
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أف رجبلن قاؿ: أخرب٘ب عن عمل يدخلِب ا١بنة؟ فقاؿ  كعن أيب أيوب 
تعبد اهلل ًل تشرؾ بو شيًئا، وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة، وتصل )) :النيب 
 . فصلة الرحم ىنا جاءت مع الصبلة كالزكاة؛ لبياف أٮبيتها. (ُ)((الرحم

إف اهلل خلق الخلق، )): قاؿ أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
حتى إذا فرغ من خلقو، قالت الرحم: ىذا مقاـ العائذ بك من القطيعة، قاؿ: نعم، 
أما ترضين أف أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قاؿ: فهو 

َّْحمس: فاقرؤوا إف شئتم)) :((  قاؿ رسوؿ اهلل لك َّإِْنَّد٤ََِل  ْٛ ََّيَعيُْذ ْ٘ ْنََّذ٣َ
َ
َّأ ْٛ ذُ

َّْٛ ُس َٜ رَْخة
َ
٤اَّأ ًُ ّمِ َٔ رِْضََّوُت

َ
ِعُسواَِِّفَّاْْل ّْ من سره أف يبسط لو في )) .(ِ)(([ِِ]٧بمد: ىجسُت

 .(ّ)((رزقو، أو ينسأ لو في أثره، فليصل رحمو
 فهذه ثبلث فوائد لصلة الرحم: 

 احملبة بْب األىل. -ُ
 الزيادة ُب ا٤باؿ. -ِ
 التأخّب ُب األجل.  -ّ

ة الرحم تقوم ا٤بود ة، كتزيد احملب ة، كتوثق عيرل القرابة، كتزيل كا٢باصل أف صل
العداكة كالٌشحناء. كالصلة مصلحة لؤلحواؿ، فمن ٓب يك نافعنا ألىلو كأقاربو فلن ينتفع 

 بو غّبىم من باب أكٔب. 
                                                                                                                                                                    

أثرنا؛ ألنو يتبع العمر. قاؿ أبو بكر ابن العريب ُب )العارضة(: أما )احملبة( فاإلحساف إليهم، كأما )النسأ =
ذم، البن ُب األثر( فبتمادم الثناء عليو كطيب الذكر. انظر: عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبم

(، ٙبفة األحوذم ِِٓ/ّ(، فيض القدير )َِّٗ/ٕ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُُُ/ٖالعريب )
  (.َُِ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )ثرا( )ٕٗ/ٔ)

 [.ُّ[، مسلم ]ّٖٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ِْٓٓ[، مسلم ]َِٕٓ، ٕٖٗٓ، َّْٖ( صحيح البخارم ]ِ)
[. ك)بسط الرزؽ(: توسيعو ككثرتو، كقيل: ِٕٓٓ[، مسلم ]ٖٔٗٓ، ٖٓٗٓ، َِٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)

 : بقية عمره.()أثره(): يؤخر. ()ينسأ()الربكة فيو. 
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كطرقها ميسرة، كأبواُّا متعدٍّدة، فمن بشاشةو عند اللقاء، كلْب ُب ا٤بعاملة، إٔب 
لقوؿ، كطبلقة ُب الوجو، كمشاركة ُب األفراح، كمواساة ُب األتراح، كإحساف طيب ُب ا

 إٔب احملتاج، كبذؿ للمعركؼ، كنصح كصفح، كعيادة للمريض. 
كا٤بعُب ا١بامع لذلك كلٍّو: إيصاؿ ما أمكن من ا٣بّب، كدفع ما أمكن من الشر؛ 

، كحسن الوفاء.  فإف صلة الرحم أمارةه على كـر النفس، كسعة األفق، كطيب ا٤بنبت
كما أف قطيعة الرحم سببه للذلة كالص غار، كالض عف كالتفر ؽ، ك٦بلبة للهمٍّ كالغمٍّ، كما 

  .أهنا سبب ُب سخط اهلل 
لكن ال   -كإف كاف مغركزنا ُب النفوس-ك٧بب ة األقارب كالعشّبة كا٤بتاع كالنٍّعم 

شرعو كا١بهاد ُب ك  كرسولو  ينبغي أف يقد ـ  حب ها على حبٍّ اهلل 
 سبيلو.

َّْٛحمس :قاؿ اهلل  ْزَواُجُس
َ
ََّوأ ْٛ َِّإَوْر٤َاُُٟس ْٛ ب٠َْةؤُُز

َ
ََّوأ ْٛ َّآثَةؤُُز َََّكَن َّإِْن ْ٘ ُٓ

َّ َخت 
َ
َّأ َّدَصَْف٤َْج٣َة ُٞ ََّوَمَعةِز َعةَد٢َة َٖ َّ َََّتَْؼ٤َْن ََّوَِتَةَرةٌ ٢َ٤ة ُٝ َّاْرََتَْذُذ ْم٤َاٌل

َ
ََّوأ ْٛ وََيِؼَْيدُُس

ََّورَُظ٤ ِ َّاَّلل  َٞ ِٜ َّ ْٛ ََّح٣ِْسيَّإَِِلُْس ََّل ُ ََِّواَّلل  ْمصِه
َ
َّثِأ ُ َّاَّلل  َِتَ

ْ
َّيَأ ََّخِت  ب ُؿ٤ا ََّذََتَ َِِّفََّظبِي١ِِٚ َّوَِج٣َةٍد ِِلِ

ةِظِْٔيََّ َّ ٤َْمَّاْٙ َٔ  [.ِْ]التوبة:  ىجساْٙ
ُب دين الفطرة أنو ٓب يذـ حب األىل كاألقارب كاألزكاج،  فمن رٞبة اهلل 

هنا من احملبة الطبيعية، كإ٭با جعل كال حب ا٤باؿ كالكسب كاال٘بار، كٓب ينو عن ذلك؛ أل
على حب ما ذكر،  كرسولو  من مقتضى اإلٲباف: إيثار حب اهلل 

 ككذلك ا١بهاد ُب سبيلو إذا كجب.
كقد ذكر أىلي العلم أف  ىناؾ آدابنا لصلة الر حم ينبغي أف ٰبرص عليها ا٤بسلم 

التعاكف على الرب كالتقول، حٌب تتحقق )مقاصدي الصلة( من األيلفة، كالتعاضد، كاحملبة، ك 
 منها:

اإلخبلص كالنية الصا٢بة كاالحتساب، كالبدء باألقرب، كأف يقدـ ُب صلتو:  
 ،كأف ال تكوف الصلة على كجو ا٤بكافأة، كإ٭با ابتغاء كجو اهلل  ،أتقاىم هلل 
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ليس )): كال يقتصر ُب صلتو على من يبادلونو الصلة، فقد قاؿ النيب 
أم: إف  ،(ُ)((ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها الواصل بالمكافئ،

الذم يصل غّبه مكافأةن لو على ما قدـ من صلة، كمقابلةن لو ٗبثل ما فعل ليس بواصل 
 حقيقة؛ ألف صلتو نوع معاكضة كمبادلة.

"ال يلـز من نفي الوصل ثبوت القطع فهم  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر    
: من يتفضل كال يتفضل عليو، فالواصلطع(؛ ثبلث درجات؛ )مواصل كمكافئ كقا

: الذم يتفضل عليو كال والقاطع: الذم ال يزيد ُب اإلعطاء على ما يأخذ، والمكافئ
يتفضل. ككما تقع ا٤بكافأة بالصلة من ا١بانبْب كذلك تقع با٤بقاطعة من ا١بانبْب، فمن 

 . (ِ)"-علمكاهلل أ-بدأ حينئذ فهو الواصل، فإف جوزم ٠بي من جازاه: مكافئنا 
أف رجبلن قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف ٕب قرابة أصلهم  كعن أيب ىريرة 

لئن كنت  كيقطعو٘ب، كأحسن إليهم كيسيئوف إٕب، كأحلم عنهم كٯبهلوف علي، فقاؿ: ))
كما قلت، فكأنما ُتِسفُُّهُم اْلَملَّ، وًل يزاؿ معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على 

لى صلة ذم الرحم الذم ىذه صفتو، كمقابلة . ففي ا٢بديث: ا٢بث ع(ّ)((ذلك
َّحمس: اإلساءة باإلحساف، فعسى أف ينقلب حالو. قاؿ اهلل  ُٞ ْخَع

َ
َّأ ٙ ِِتَِِّهَ َّثِة اْدَذْى

ٌَّٛ َََّحِي ٟ ١ََُّوِِل ٌّ
َ
أ َٖ ََّوبَي١ُ٠َََّْيَساَوةٌَّ َٕ ِيَّثَي٠َْ  [.ّْ]فصلت: ىجسَِإِذَاَّاَّل 

                                                             

 [. ُٗٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِْْ /َُفتح البارم )( ِ)
بفتح -: ()ا٤بل(): بضم التاء ككسر السْب ا٤بهملة كتشديد الفاء. ك(تسفهم())[. كِٖٓٓ( صحيح مسلم ]ّ)

ىو الرماد ا٢بار، أم: كأ٭با تطعمهم الرماد ا٢بار، كىو تشبيو ٤با يلحقهم من اإلٍب  -ا٤بيم كتشديد البلـ
ٗبا يلحق آكل الرماد ا٢بار من األٓب، كال شيء على ىذا احملسن إليهم، بل يناؿ أجر الصلة كالتحمل 

 ذل عليو.لؤلذل، كبا٤بقابل ينا٥بم إٍب عظيم بتقصّبىم ُب حقو، كإدخا٥بم األ



 

257 
 

لكن يعفو ًل يدفع السيئة بالسيئة، و أنو: )) كمن أخبلؽ النيب 
، فهو )يعفو(، أم: ُب الباطن )كيصفح(، أم: ُب الظاىر عن صاحب (ُ)((ويصفح
 السيئة. 

للعبد: أف يوفقو لصلة األرحاـ؛ فإهنا من أحب  كمن عبلمة ٧ببة اهلل 
 .األعماؿ إٔب اهلل 

كىي مزيلة لؤللفة كا٤بودة، كمانعة للعبد،  كقطيعة األرحاـ من موانع ٧ببة اهلل 
ُق٤َنَّحمس :قاؿ اهلل  كمؤذنة بالعقوبة. الرٞبة، كمن دخوؿ ا١بنة،من نزكؿ  ُٔ ََّح٠ْ َٞ ِي اَّل 

ََّٕ ِ وَٙه
ُ
ْرِضَّأ

َ
ِعُسوَنَِِّفَّاْْل ّْ ََّويُ َ٘ ْنَّي٤َُؾ

َ
َّث١َِِّأ ُ َمَصَّاَّلل 

َ
ةَّأ َٜ ٤َنَّ ًُ َم ْٔ ِٜيَسة١ََِِّٓويَ ِسَّ ًْ َّبَ ْٞ ِٜ َِّ ََّخ٣َْسَّاَّلل 

ونََّ َّاْْلَةَِسُ ُٛ ََّٞحمس :كقاؿ  [،ِٕ]البقرة: ىجس٢ُ ِي ِٜيسَة١َََِِّّٓواَّل  َّ ًِْس ََّب ْٞ ِٜ َّ ِ ُق٤َنََّخ٣َْسَّاَّلل  ُٔ َح٠ْ
َُّظ٤ءَُّ ْٛ ََّول٣َُ ٠ًَُْح  ٚ َّال ُٛ َّل٣َُ َٕ ِ وَٙه

ُ
َّأ رِْض

َ
َّاْْل َِِّف ِعُسوَن ّْ ََّويُ َ٘ َّي٤َُؾ ْن

َ
َّأ َّث١ِِ ُ َّاَّلل  َمَص

َ
َّأ ة َٜ َّ ٤َن ًُ َم ْٔ َويَ

ارَِّ ِعُسوحمس :كقاؿ  [،ِٓ]الرعد: ىجساِل  ّْ َُّت ْن
َ
َّأ ْٛ ُْذ َّد٤ََِل  َّإِْن ْٛ ََّيَعيُْذ ْ٘ رِْضََّذ٣َ

َ
َّاْْل َِِّف ا

َّ ْٛ ُس َٜ رَْخة
َ
َّأ ٤ا ًُ ّمِ َٔ Fَََّّوُت ْٛ ثَْؿةر٢َُ

َ
َّأ ْخََم

َ
ََّوأ ْٛ ٣ُ  ٝ َؾ

َ
ََِّأ ُ َّاَّلل  ُٛ ٣ُ٠َ ًَ ََّٙ َٞ ِي َّاَّل  َٕ ِ وَٙه

ُ
 ىجسGأ

 [.ِّ-ِِ]٧بمد:
كىو  كُب ا٢بديث: عن قتادة، عن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النيب 

قاؿ:  ،((نعمقاؿ: )) ُب نفر من أصحابو قاؿ: قلت: أنت الذم تزعم أنك رسوؿ اهلل؟
قاؿ: قلت: يا  ،((إيماف باهللقلت: يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ: ))

قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ  ،((ثم صلة الرحمقاؿ: )) (ِ)رسوؿ اهلل، ٍب مو؟
م ثقاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: )) ،((اإلشراؾ باهللأبغض إٔب اهلل؟ قاؿ: ))

ثم األمر بالمنكر، والنهي ((، قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: ))قطيعة الرحم

                                                             

 [.ّْٖٖبخارم ]صحيح ال ( ُ)
 ( ىي ىاء السكت، كىو استفهاـ، أم: ٍب ماذا؟.ِ)
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. فقد جاءت قطيعة الرحم ىنا  مع األعماؿ الٍب يبغضها اهلل (ُ)((عن المعروؼ
،  كبعد الشرؾ باهلللبياف خطرىا، كعظيم أثرىا.  ؛ 

 . (ِ)((ًل يدخل الجنة قاطعكُب ا٢بديث: ))
على أف صلةى األرحاـ كبر ىا كاجب، كقطيعتها ٧برمة ُب  فهذه النصوص تدؿ

ا١بملة، إال أهنا درجات بعضها أرفع من بعض، كأدناىا: ترؾ ا٥بجر، كالصلة بالكبلـ 
 كالسبلـ.

.  كقيل: كل  كارث.   "كاختلفوا ُب الرحم، فقيل: كل  ذم رحم ٧بـر
تشريك ذكم القرىب كقيل: ىو القريب، سواء كاف ٧برمنا أك غّبه، ككصل الرحم: 

 .(ّ)ُب ا٣بّبات، كىو قد يكوف با٤باؿ، كبا٣بدمة، كبالزيارة ك٫بوىا"
"كال خبلؼ أف صلة الرحم كاجبة ُب ا١بملة، : قاؿ القاضي عياض 

كقطيعتها معصية كبّبة. كاألحاديث ُب الباب تشهد ٥بذا، كلكن الصلة درجات بعضها 
 . -كلو بالسبلـ-ا بالكبلـ أرفع من بعض، كأدناىا: ترؾ ا٤بهاجرة، كصلته

كٱبتلف ذلك باختبلؼ القدرة كا٢باجة، فمنها: كاجب، كمنها: مستحب. كلو 
كصل بعض الصلة كٓب يصل غايتها ال يسمى: قاطعنا. كلو قصر عما يقدر عليو كينبغي 
. قاؿ: كاختلفوا ُب حد الرحم الٍب ٘بب صلتها، فقيل: ىو كل  لو ال يسمى: كاصبلن

و كاف أحدٮبا ذكرنا كاآلخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى ىذا ال رحم ٧بـر ٕبيث ل
يدخل: أكالد األعماـ، كال أكالد األخواؿ. كاحتج ىذا القائل: بتحرٙب ا١بمع بْب ا٤برأة 
كعمتها، أك خالتها ُب النكاح ك٫بوه، كجواز ذلك ُب بنات األعماـ كاألخواؿ. كقيل: 

                                                             

(:  "ركاه أبو يعلى، كرجالو رجاؿ ُُٓ/ٖ)  [، قاؿ ا٥بيثميّٖٗٔيعلى ُب )مسنده( ]أخرجو أبو  ( ُ)
 الصحيح غّب نافع بن خالد الطاحي كىو ثقة".

اطع رحم. كا٤براد بو ىنا: من استحل  القطيعة، أك [. أم: قِٔٓٓ[، مسلم ]ْٖٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 أم  قاطع. كا٤براد: ال يدخلها قبل أف ٰباسب كيعاقب على قطيعتو.

 (.ُُٖ/ُُ( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، للعيِب )ّ)
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ّباث، يستوم احملـر كغّبه، كيدؿ عليو قولو ىو عاـ ُب كل رحم من ذكم األرحاـ ُب ا٤ب
: ((ثم أدناؾ أدناؾ))(ُ) ىذا كبلـ القاضي ."(ِ) . 

"كىذا القوؿ الثا٘ب ىو الصواب، ك٩با يدؿ عليو:  :قاؿ اإلماـ النوكم 
: أف َيِصَل كحديث: )) ،(ّ)((فإف لهم ذمة ورحًماا٢بديث ُب أىل مصر: )) َأبَػرُّ الِبرّْ

 .  (ٓ)"-كاهلل أعلم- مع أنو ال ٧برمية (ْ)((أبيو الرَّجُل أىل ُودَّ 
كمن أسباب قطيعة الرحم: ا١بهل بعواقب القطيعة العاجلة كاآلجلة، كبفضائل 

 الصلة العاجلة كاآلجلة.
كمن أسباب قطيعة الرحم: ضعف الوازع الديِب، كالكرب، كا٢بسد، كسوء ا٣بيلق،  

بخل، كا١بهل بآداب الزيارة العامة، كالتنافس على متاع الدنيا كحطامها، كالشح كال
كعدـ االلتزاـ ُّا، ككثرة ا٤بزاح، كعدـ مراعاة ظركؼ ا٤بزكر، كالتكاسل عن الصلة 

، أك بسبب موقف من ا٤بواقف؛ لقلة الصرب كاالحتماؿ، -مثبلن -كالزيارة؛ لبعد ا٤بسافة 
 التقصّب.كضيق النفس عن ٘باكز ا٥بفوات كالزالت، كعن تقبل العتاب، أك االعَباؼ ب

                                                             

قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل من ، [ عن أيب ىريرة ِْٖٓ( كٛباـ ا٢بديث ُب )صحيح مسلم( ]ُ)
 .()أمك، ٍب أمك، ٍب أمك، ٍب أبوؾ، ٍب أدناؾ أدناؾ()ٕبسن الصحبة؟ قاؿ: أحق الناس 

(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم َُ/ٖ( إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )ِ)
(ُٔ/ُُّ.) 

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  [ عن أيب ذر ِّْٓ(  كٛباـ ا٢بديث ُب )صحيح مسلم( ]ّ)
كىي أرض يسمى فيها القّباط، فإذا فتحتموىا فأحسنوا إٔب أىلها، فإف ٥بم )إنكم ستفتحوف مصر، )

. (، أك قاؿ: )ذمة كصهرنا، فإذا رأيت رجلْب ٱبتصماف فيها ُب موضع لبنة، فاخرج منها((ذمة كرٞبنا(
)القّباط(: قاؿ العلماء: القّباط جزء من أجزاء الدينار كالدرىم كغّبٮبا، ككاف أىل مصر يكثركف من 

؛ لكوف ()كرٞبنا(): الذمة ىي: ا٢برمة كا٢بق، كىي ىنا ٗبعُب: الذماـ. (ذمة()عمالو كالتكلم بو. )است
 منهم. ؛ لكوف مارية أـ إبراىيم ()كصهرنا()ىاجر أـ إ٠باعيل منهم. 

 [.ِِٓٓ( صحيح مسلم ]ْ)
 (.ُُّ/ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
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كمن أسباب قطيعة الرحم: سوء الظن، كاإلصغاء إٔب األكاذيب كالوشايات دكف 
 تثبت كتبْب.. إٔب غّب ذلك.

 
 :ػ:ػخغاظظػاألرراضػاضصورةػاضثاضثظ

 :من خيانة األعراضف ،كخيانة األعراض تتفرع إٔب أكثر من صورة
 

:رأف ًل يأمر الرجل أىلو بالمعروؼ، وأف ًل ينهاىم عن منك أوًًل:  
ٰبملهم عليو، أك يأمرىم بو فكل ذلك من خيانة  أكيعينهم على ا٤بنكر،  رٗبا بل

 األعراض. 
منزلة من ٯباىر ُّا من حيث  ؿز  نػى يػي  ا٤بًقر  بالفاحشة ُب أىلو ك٧بارموكال ٱبفى أف  

، عن رسوؿ اهلل كما جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عمر   ،اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة
 (( :ينظر اهلل إليهم يـو القيامة: العاؽ لوالديو، ومدمن ثالثة ًلقاؿ 

الخمر، والمناف عطاءه. وثالثة ًل يدخلوف الجنة: العاؽ لوالديو، والديوث، 
 . (ُ)((والرجلة

 
 :من خيانة األعراضك 

 :تضييع األىل؛ بإىمالهم، وعدـ تعهدىم بالتربية والنصح واإلرشاد ثانًيا:
كلكم راع ومسؤوؿ )) :ؿ النيب قا ،أعظم أنواع ا٣بيانة كذلك من

عن رعيتو، فاإلماـ راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو، والرجل في أىلو راع وىو مسؤوؿ 
 .(ِ)..((..ا٢بديثعن رعيتو، والمرأة في بيت زوجها راعية وىي مسؤولة عن رعيتها

                                                             

  ( تقدـ.ُ)
[. قاؿ العبلمة ُِٖٗ[، مسلم ]ُّٖٕ، ََِٓ، ُِٕٓ، ِٖٓٓ، ِْٓٓ، َِْٗ( صحيح البخارم ]ِ)

 ="قولو: ))كالرجل راع ُب أىلو(( زكجة كغّبىا، ))كىو مسؤكؿ عن رعيتو(( ىل كفاىم :ا٤بناكم 
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"قاؿ العلماء: الراعي ىو ا٢بافظ ا٤بؤٛبن ا٤بلتـز صبلح  :قاؿ اإلماـ النوكم 
يو، كما ىو ٙبت نظره، ففيو أف كل من كاف ٙبت نظره شيء فهو مطالب ما قاـ عل

 .(ُ)بالعدؿ فيو، كالقياـ ٗبصا٢بو ُب دينو كدنياه كمتعلقاتو"
 :من خيانة األعراضك 
 

 :خيانة أحد الزوجين ثالثًا:
األصل ُب العبلقة بْب الزكجْب أف تكوف قائمة على احملبة كالوفاء، كقد ٰبدث 

أما ما ينقض الوفاء فهو ؼ، كىذا أمر طبيعي ال ينقض الوفاء، بينهما بعض االختبل
يتفاكت من حيث ا٣بطر كاألثر، فمن أعظم أنواع ا٣بيانة: الزنا كعدـ حفظ الفرج عن 

 .-كما سيأٌب– ، كدكنو: النظر ُب احملرمات...اْباحملرمات
 
 :وعدـ حفظ الفرج عن المحرمات الزنا – ٔ

ِْٓدي َنيَْد حمس :كمنو قولو  لزنا:ٗبعُب: اتأٌب ا٣بيانة تقدـ أف  َ ََل َح نه اَّلله
َ
َوأ

 أم: الزانْب. [،ِٓ]يوسف: ىجساْْلَانِِِْيَ 
  

                                                                                                                                                                    

حقوقهم من ٫بو نفقة ككسوة كحسن عشرة؟ ))كا٤برأة راعية ُب بيت زكجها(( ٕبسن تدبّبىا ُب =
عليو، كاألمانة ُب مالو، كحفظ عيالو كأضيافو كنفسها. ))كىي مسؤكلة  ا٤بعيشة، كالنصح لو، كالشفقة

عن رعيتها(( ىل قامت ٗبا ٯبب عليها كنصحت ُب التدبّب أك ال؟ فإذا أدخل الرجل قوتو بيتو فا٤برأة 
أمينة عليو، كإف اختزنو دكهنا خرج عن أمانتها ا٣باصة كصارت ىي كغّبىا فيو سواء، فإف سرقت من 

ت كفاقنا للشافعي كمالك، خبلفنا أليب حنيفة ُب قولو: ال قطع بْب الزكجْب.." فيض القدير ا٤بخزف قطع
(ٓ/ّٖ.) 

 (. ُِّ/ ُِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
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 : بل ٰبرمو ىدايتو ُب الدنيا،  ،ال يرشد كيد من خاف أمانتوكعلى العمـو
. فيندرج ا٤بعُب ا١بزئي ٙبت: القاعدة الكلية، (ُ)كس األشهاد ُب العقىبؤ كيفضحو على ر 

 . -كما تقدـ– كا٤بعُب العاـ
، كجعل كمدح ا٢بافظْب لو و،ٕبفظ أمر اهلل  قد تقدـ أف الفرج أمانة قدك 

كأسباب دخوؿ ا١بنة، كالنجاة من العذاب ُب اآلخرة. قاؿ اهلل  ،٠بات الفبلحذلك من 
: َُِٔن حمس ٌِ ْؤ ٍُ ْ فْيََح ال

َ
ًْ َخاِشُػَٔن  1كَْد أ ِٓ ِ ًْ ِِف َصًَلح ُْ  ََ ِي ًْ غَ  2اَّله ُْ  ََ ِي َِ اليهْغِٔ َواَّله

ْػرُِطَٔن  ِ فَاِغئَُن  3ٌُ ََكة ًْ لِيزه ُْ  ََ ِي ًْ َخافُِظَٔن  4َواَّله ِٓ ًْ ىُِفُروِج ُْ  ََ ِي إَِله لََعَ  5َواَّله
ٌَِْي  ًْ َدرْيُ َمئُ ُٓ ًْ فَإِجه ُٓ اُج ٍَ ْح

َ
ا َميََهْج أ ٌَ ْو 

َ
ًْ أ ِٓ ْزَواِج

َ
ًُ  6أ ُْ وىَهَِم 

ُ
َِ ابَْخََغ َوَراَء َذلَِم فَأ ٍَ َذ

 [.ٔ-ُ]ا٤بؤمنوف: ىجسَػاُدونَ اىْ 
صفات ا٤بؤمنْب السالكْب طريق النجاة، كمنها:  كُب )ا٤بعارج( ذكر اهلل 

ََّج٠ ةٍتَّحمس، كقاؿ بياف العاقبة: (ِ)حفظ الفركج ًإال  من الز كجة كالس رٍّي ة َِِّف َٕ ِ وَٙه
ُ
أ

َصُم٤نََّ ْٗ َُّٝحمس كُب )األحزاب(: [.ّٓ]ا٤بعارج: ىجسُٜ ْ ََّوال َِْٝي ْعِٚ ُٝ ْ َّال ٠َِِْٜيَّإِن  ْؤ ُٝ ْ ََّوال ةِت َٝ ْعِٚ
ةثَِصاِتَّ ََّوالؿ  َٞ ةثِصِي ََّوالؿ  ةدَِٓةِت ََّوالؿ  ةدِرَِْي ََّوالؿ  ةَِٟذةِت َٔ ََّواْٙ ةِٟتَِْي َٔ ََّواْٙ ٠َِٜةِت ْؤ ُٝ ْ َوال
ََّواِْلَةِِوَِّ ةِت َٝ ِ ةن ََّوالؿ  َِْٝي ِ ةن ََّوالؿ  َٓةِت َذَؿّسِ ُٝ

ْ ََّوال رَِْي ذََؿّسِ ُٝ ْ ََّوال ةِت ًَ ََّواْْلَةِػ َْيََّواْْلَةِػًَِْي
ْجًصاََّيوَِّ

َ
ََِّْصةًََّوأ َٜ َّ ْٛ َّل٣َُ ُ َّاَّلل  َيس 

َ
اَِٖصاِتَّأ سًِْياََّواَّل  َٖ َّ َ َّاَّلل  َٞ اِٖصِي ََّواِْلَةَِِوةِتََّواَّل  ْٛ ةُُِصوَج٣ُ ًٝ  ىجسي

 [.ّٓ]األحزاب:
كقد جاء ُب ا٢بديث ما يدؿ  على أف حفظ الفرج من أسباب دخوؿ ا١بن ة، كُب 

ار: عدـ حفظو كما جاء ُب ا٢بديث، يقوؿ ا٤بقابل فإف من أكثر أسباب دخوؿ الن  

                                                             

الوجيز ُب  (،ُٕٔ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد(، ُُٓ /ُِ، للواحدم )فسّب البسيطتالانظر: ( ُ)
 الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، ْْٖ/ِ) د ا٤بسّب ُب علم التفسّبزا (،َٓٓ) تفسّب الكتاب العزيز

(ُ/ْْْ.) 
( )الس رٍّي ة(: بضم أكلو ككسر ثانيو: األمىة الٍب بػىو أٍتػىهىا بيتنا، كىي فػيٍعًلي ةه منسوبة إٔب السر، كىو اإلخفاء؛ ألف ِ)

 (.ِٖٔ/ِدة: )سرر( )اإلنساف كثّبا ما يسرىا كيسَبىا عن حرتو. انظر: الصحاح، للجوىرم، ما
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إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرىا، وحصنت فرجها، )) :النيب 
 .(ُ)((وأطاعت بعلها دخلت من أيّْ أبواب الجنة شاءت

يا شباب قريش: )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،كعن ابن عباس 
 .(ِ)((ًل تزنوا، احفظوا فروجكم، أًل من حفظ فرجو فلو الجنة

عن أكثر ما يدخل  قاؿ: سئل رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
((، كسئل عن أكثر ما يدخل الناس تقوى اهلل، وحسن الخلقالناس ا١بنة، فقاؿ: ))

 . (ّ)((الفم والفرجالنار، فقاؿ: ))
كيدخل ُب حفظ الفرج: حفظو من الزٗب، كاللواط، كا٤بساحقة، كحفظو من 

 من الزكجة كالسرية.اإلبداء للناس كاالنكشاؼ ٥بم إال 

                                                             

( ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة كعبد الرٞبن بن عوؼ كأنس. حديث أىب ىريرة: أخرجو ابن حباف ُ)
[، ُُٔٔ[. حديث عبد الرٞبن بن عوؼ: أخرجو أٞبد ]ْٖٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُّْٔ]

حيح خبل ابن (: "ركاتو ركاة الصّْ -ّّ/ّ)  [، قاؿ ا٤بنذرمَٖٖٓكالطربا٘ب ُب )األكسط( ]
(: "فيو ابن ٥بيعة كحديثو حسن َّٔ/ْ)  ٥بيعة، كحديثو حسن ُب ا٤بتابعات". كقاؿ ا٥بيثمي

(، َّٖ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )َْٖٕكبقية رجالو رجاؿ الصحيح". حديث أنس: أخرجو البزار ]
، كقاؿ ابن (: "فيو داكد بن ا١براح، كثقو أٞبد كٝباعة، كضعفو ٝباعةَّٓ/ْ)  قاؿ ا٥بيثمي

[ ِٓٔمعْب: كىم ُب ىذا ا٢بديث، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح. كأخرجو أيضنا: ابن عدم، ترٝبة ]
ا، كأرجو أنو ال بأس بو  ربيع بن صبيح، كقاؿ: "أحاديثو صا٢بة مستقيمة، كٓب أر لو حديثا منكرنا جدًّ

 كبركاياتو".
[، َِٖٔ[، كا٢باكم ]َٖٓٔ، ك)األكسط( ][ُِٕٕٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِْٕٗأخرجو البزار ] (ِ)

كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم كٓب ٱبرجاه"، سكت عنو الذىيب ُب التلخيص. كأخرجو البيهقي ُب 
(: "ركاه البزار، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ِّٓ -ِِٓ/ْ)  [. قاؿ ا٥بيثميَِْٓ)شعب اإلٲباف( ]

 ك)األكسط(، كرجالو رجاؿ الصحيح".
[ كقاؿ: "صحيح ََِْ[، كالَبمذم ]ِْْٔ[، كابن ماجو ]ِْٗ )األدب ا٤بفرد( ]أخرجو البخارم ُب (ّ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه"، ُٕٗٗ[، كا٢باكم ]ْٕٔغريب". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
 ككافقو الذىيب.
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قاؿ:  عن رسوؿ اهلل  كُب ا٢بديث: عن سهل بن سعد 
ْيو وما بين رجليو أضمن لو الجنة))  .(ُ)((من يضمن لي ما بين َلْحيػَ

"كأكثر ببلء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم، فمن سلم : قاؿ ابن بطاؿ 
 . (ِ)من ضرر ىذين فقد سلم"

، كفرضت كقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ٗبا في و صبلح الناس، فأكجبت كاجباتو
حدكدنا، كأحل ت للناس الط يبات، كحر مت عليهم ا٣ببائث كالفواحش ما ظهر منها كما 

 بطن.
كمن الفواحش احملرمة: جرٲبة الزنا، كىي من كبائر الذنوب، كمن أفحش ا١برائم، 

 ُب جسد األمة.فهي أصله لكثّبو من ا٤بفاسد، كىي من أعظًم اآلفاًت أثرنا كفتكنا 
الزنا بالشرًؾ، كقتًل النفس؛ للداللة على عظيم خطره كأثره؛  كقد قرف اهللي 

فهو أصل ُب فساد األخبلؽ، كإضاعة األنساب، كانتهاؾ ا٢برمات، كإشعاؿ العداكة 
 كالبغضاء بْب الناس.
أف من صفاًت ا٤بهتدين من عباًد الرٞبن: عدـ اإلشراؾ بو،  كقد بْب  اهللي 

َّحمس :قتل النفس احملرمة، كأهنم ٰبفظوف فركجهم عن الفواحش فقاؿ  كعدـ َٞ ِي َواَّل 
َّيَْض٤ُٟنََّ ََّوَل ِ ّْ َّثِةِْلَ

َّإِل  ُ َّاَّلل  َم ٙ ِِتََّخص  َطَّا ّْ َّاَل  ُذ٤َُٚن ْٔ ََّح ََّوَل َّآَرَص َّإِل٣ًَة ِ َّاَّلل  َى َٜ َّ َّيَْسُي٤َن  ىجسَل
 [.ٖٔ]الفرقاف:

أعظم ا٤بفاسد، كىي منافية  "ك٤با كانت مفسدة الزٗب من :قاؿ ابن القيم 
٤بصلحة نظاـ العآب ُب حفظ األنساب، كٞباية الفركج، كصيانة ا٢برمات، كتوقي ما 
يوقع أعظم العداكة كالبغضاء بْب الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبو كبنتو كأختو 

                                                             

د الزمو، كىو [. كا٤براد بالضماف: الوفاء بَبؾ ا٤بعاصي ُّما. فأطلق الضماف كأرإْْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
: العظم الذم تنبت -بفتح البلـ ككسرىا-: لسانو. كاللحي ()ما بْب ٢بييو()أداء ا٢بق الذم عليو. ك

 : فرجو.()ما بْب رجليو()عليو اللحية من اإلنساف. ك
 (.ِْٖ/ ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ِ)
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 كأمو، كُب ذلك خراب العآب، كانت تلي مفسدة القتل ُب الكرب، ك٥بذا قرهنا اهلل 
 ُب سنتو. ُّا ُب كتابو، كرسولو 

 كال أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزٗب. :قاؿ اإلماـ أٞبد 
ُذ٤َُٚنَّحمسحرمتو بقولو:  كقد أكد  ْٔ ََّوَلََّح َِّإِل٣ًَةَّآَرَص َىَّاَّلل  َٜ َّ ََّلَّيَْسُي٤َن َٞ ِي َواَّل 

َّيَْض٤ُٟنََّ ََّوَل ِ ّْ َّثِةِْلَ
َّإِل  ُ َّاَّلل  ٙ ِِتََّخص َم َطَّا ّْ ََّّاَل  ة ًٜ زَة

َ
َّأ َْ َّيَْٚ َٕ ِ ََّذل ْ٘ ًَ ّْ ََّح ْٞ َٜ ََِّل68َََُّّو ُْ يَُقةَخ

َّذِي١َُِّم٣َةًٟةَّ حََِّويَْزُْلْ َٜ َشاُبَّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ًَ َّدَةَب69ََّّاْٙ ْٞ َٜ َّ  [.َٕ-ٖٔ]الفرقاف: ىجسإِل 
فقرف الزٗب بالشرؾ كقتل النفس، كجعل جزاء ذلك ا٣بلود ُب العذاب ا٤بضاعف، 

َوَلَّحمس :بة كاإلٲباف كالعمل الصاّب، كقد قاؿ ما ٓب يرفع العبد موجب ذلك بالتو 
َصب٤ُاَّالّضَِٟةَّإِٟ ١َََُّكَنََِّةِخَؼًحَّوََظةَءََّظبِيًًلَّ ْٔ  [. ِّ]اإلسراء: ىجسَت

فأخرب عن فحشو ُب نفسو، كىو القبيح الذم قد تناىى قبحو حٌب استقر فحشو 
 ُب العقوؿ.

ة كبوار كافتقار ُب الدنيا، ؛ فإنو سبيل ىلكىجسوََظةَءََّظبِيًًلَّحمسٍب أخرب عن غايتو بأنو 
 كعذاب كخزم كنكاؿ ُب اآلخرة.

َََّكَنََِّةِخَؼًحَّحمس ك٤با كاف نكاح أزكاج اآلباء من أقبحو خصو ٗبزيد ذـ، فقاؿ: إِٟ ١ُ
ًذةَّوََظةَءََّظبِيًًلَّ ْٔ َٜ  [.ِِ]سورة النساء:  ىجسَو

فبلح العبد على حفظ فرجو منو، فبل سبيل إٔب الفبلح بدكنو،  كعلق 
٤٠َُِٜنَََّّٓسَّْحمس فقاؿ: ْؤ ُٝ ْ ََِْٚحَّال

َ
٤ًَُن1ََّّأ ََّرةِػ ْٛ َِِّفََّؾًَلد٣ِِ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 2ََِّّ٤َْاَّل   ٚ َّال ِٞ ََّي ْٛ ٢َُّ َٞ ِي

َواَّل 
َّ ًْصُِف٤َن ُٜ3ََّّ ََِّةِي٤َُٚن ِ ََكة َّلِٚض  ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 4َََّّواَّل  ََّخةُِِو٤َن ْٛ ُصوِج٣ِ ُّ ِ َّٙ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 5َََّّواَّل  َّلََعَ إِل 

ة َٝ ْح
َ
ْخَّأ َٗ ةََّمَٚ َٜ ْوَّ

َ
َّأ ْٛ ْزَواِج٣ِ

َ
َِْٜيَّأ ََّم٤ُٚ ََّدْْيُ ْٛ ََِّإِج ٣ُ ْٛ 6ََُّّج٣ُ ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه

ُ
ََِّأ َٕ ِ َّابَْذََغََّوَراَءََّذل ِٞ َٝ َذ

ةُدوَنَّ ًَ  .(ُ)"[ٕ -ُ]سورة ا٤بؤمنوف: ىجس7اْٙ
  

                                                             

 (.ُُٓ-َُٓ( ا١بواب الكاُب )ص:ُ)
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قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، أىم  الذنب أكرب  :كُب ا٢بديث: قاؿ عبد اهلل 
ا وىو خلقكعند اهلل؟ قاؿ: )) ثم أف تقتل ؟ قاؿ: ))((، قاؿ: ٍب أمأف تدعو هلل ِندِّ

((، ثم أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾ((، قاؿ: ٍب أم؟ قاؿ: ))ولدؾ خشية أف َيْطَعَم معك
ٙ ِِتَّحمستصديقها:  فأنزؿ اهلل  َطَّا ّْ ُذ٤َُٚنَّاَل  ْٔ َِّإِل٣ًَةَّآَرَصََّوَلََّح َىَّاَّلل  َٜ ََّلَّيَْسُي٤َنَّ َٞ ِي َواَّل 

ََّوَلَّيََّ ِ ّْ َّثِةِْلَ
َّإِل  ُ َمَّاَّلل  ةَخص  ًٜ زَة

َ
َّأ َْ َّيَْٚ َٕ ِ ََّذل ْ٘ ًَ ّْ ََّح ْٞ َٜ  .(ُ)اآلية [ٖٔ]الفرقاف: ىجسْض٤َُٟنََّو

"أما أحكاـ ىذا ا٢بديث ففيو: أف أكرب ا٤بعاصي:  :قاؿ اإلماـ النوكم 
الشرؾ، كىذا ظاىر ال خفاء فيو، كأف القتل بغّب حق يليو، ككذلك قاؿ أصحابنا: أكرب 

ُب كتاب الشهادات من  لشافعي الكبائر بعد الشرؾ: القتل، ككذا نص عليو ا
)٨بتصر ا٤بز٘ب(. كأما ما سواٮبا من الزٗب، كاللواط، كعقوؽ الوالدين، كالسحر، كقذؼ 
احملصنات، كالفرار يـو الزحف، كأكل الربا، كغّب ذلك من الكبائر فلها تفاصيل 

ا، كأحكاـ تعرؼ ُّا مراتبها، كٱبتلف أمرىا باختبلؼ األحواؿ كا٤بفاسد ا٤برتبة عليه
كعلى ىذا يقاؿ ُب كل كاحدة كاحدة منها ىي من أكرب الكبائر، كإف جاء ُب موضع 

 .(ِ)أهنا أكرب الكبائر كاف ا٤براد من أكرب الكبائر"
القتل بإزاء الشرؾ، كيقرب منو:  كُب )مطالب أكٕب النهى(: "كقد جعل اهلل 

ا يفسد األنساب. قاؿ الزنا كاللواطة؛ فإف ىذا يفسد األدياف، كىذا يفسد األبداف، كىذ
: ال أعلم بعد القتل ذنبنا أعظم من الزنا. كاحتج ٕبديث عبد اهلل اإلماـ أٞبد 
أف تجعل هلل أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل؛ أم: الذنب أعظم؟ قاؿ: )) (ّ)بن مسعود 

ا وىو خلقك أف تقتل ولدؾ مخافة أف يطعم ((، قاؿ: قلت ٍب أم؟ قاؿ: ))ِندِّ
 ((، فأنزؿ اهلل أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾأم؟ قاؿ: ))((، قاؿ: قلت: ٍب معك

َّحمس تصديقها: َّإِل  ُ َّاَّلل  ََّخص َم ٙ ِِت َطَّا ّْ َّاَل  ُذ٤َُٚن ْٔ ََّح ََّوَل َّآَرَص َّإِل٣ًَة ِ َّاَّلل  َى َٜ َّ َّيَْسُي٤َن ََّل َٞ ِي َواَّل 
                                                             

 [. ٖٔ[، مسلم ]ِّٕٓ، ُٖٔٔ، ََُٔ، ُْٕٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُٖ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 ( تقدـ.ّ)
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َّيَْض٤ُٟنََّ ََّوَل ِ ّْ ذكر من كل نوع أعبله  اآلية. كالنيب  [ٖٔ]الفرقاف: ىجسثِةِْلَ
يطابق جوابو سؤاؿ السائل؛ فإف سألو عن أعظم الذنب فأجابو ٗبا تضمن ذكر أعظم ل

ا، كأعظم نواع الشرؾ أف ٯبعل العبد هلل ندًّ أنواعها، كما ىو أعظم كل نوع. فأعظم أ
أنواع القتل: أف يقتل كلده خشية أف يشاركو ُب طعامو كشرابو، كأعظم أنواع الزنا: أف 

دة الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكو من ا٢بق. كعلم منو يز٘ب ٕبليلة جاره؛ فإف مفس
 .(ُ)أف الزنا يتفاكت إٜبو كيعظم جرمو ٕبسب موارده"

ك٩با يدؿ كذلك على خطورة ىذا الفعل ا٤بنكر: ما جاء ُب ا٢بديث عن أيب 
إذا زنى العبد خرج منو اإليماف فكاف قاؿ: )) عن النيب  ىريرة 

  .(ِ)((من ذلك العمل عاد إليو اإليماف فوؽ رأسو َكالظُّلَّة، فإذا خرج
ًل يزني )) :قاؿ: قاؿ النيب  كُب )الصحيح( عن أيب ىريرة 

 .(ّ)((الزاني حين يزني وىو مؤمن
 ىذا كأمثالو ٞبلو العلماء على التغليظ، أك على كماؿ اإلٲباف.

٘ب كىو كقيل: أراد باإلٲباف ا٢بياء؛ لكونو شعبة من اإلٲباف، كا٤بعُب: ال يز٘ب الزا
 .يستحيي من اهلل 

 كقيل: ا٤براد من ا٤بؤمن ىو ذك األمن من العذاب.  
كقيل: النفي ٗبعُب: النهي، أم: ال ينبغي للزا٘ب أف يز٘ب كا٢باؿ أنو مؤمن؛ فإف 

 .(ْ)مقتضى اإلٲباف أنو ال يقع ُب مثل ىذه الفاحشة

                                                             

 (.ُّٕ-ُِٕ/ٔ( مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )ُ)
[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب. ٔٓ[، كا٢باكم ]َْٗٔأخرجو أبو داكد ] (ِ)

 [.ْٕٗٗكأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 [.ٕٓ[، مسلم ]َُٖٔ، ِٕٕٔ، ٖٕٓٓ، ِْٕٓ( صحيح البخارم ]ّ)
(، حاشية السندم على سنن النسائي ُْٔ/ِانظر: حاشية العبلمة السندم على سنن ابن ماجو ) (ْ)

(ٖ/ْٔ.) 
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ذلك قوؿ "نفى عنو ًبًقل ة التجويد لئلٲباف ا٠بوي، كك :كقاؿ ابن بطاؿ 
ولو متَّ متَّ على غير فطرة ((، أم: صبلة كاملة، ))ما صليتحذيفة للرجل: ))

 .(ُ)((" محمد
"اختلف العلماء ُب معُب ىذا ا٢بديث، كالصحيح  :كقاؿ اإلماـ النوكم 

الذم قالو احملققوف أف معناه: ال يفعل ىذه ا٤بعاصي كىو كامل اإلٲباف، كىذا من 
في الشيء كيراد نفي كمالو. ك٨بتاره كما يقاؿ: ال علم إال ما األلفاظ الٍب تطلق على ن

نفع، كال ماؿ إال اإلبل، كال عيش إال عيش اآلخرة. كإ٭با تأكلناه على ما ذكرناه؛ 
من قاؿ: ًل إلو إًل اهلل دخل الجنة وإف زنى وإف كغّبه: )) ٢بديث أيب ذر 

م بايعوه الصحيح ا٤بشهور أهن . كحديث عبادة بن الصامت (ِ)((سرؽ
  على أف ال يسرقوا كال يزنوا كال يعصوا إٔب آخره. ٍب قاؿ ٥بم: 

فمن َوَفى منكم فأجره على اهلل، ومن فعل شيًئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو  ))
كفارتو، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى اهلل تعالى إف شاء عفا عنو وإف شاء 

ََّلَّحمس :الصحيح مع قولو اهلل . فهذاف ا٢بديثاف مع نظائرٮبا ُب (ّ)((عذبو َ َّاَّلل  إِن 
َّيََؼةءَُّ ْٞ َٝ ِ َّل َٕ ِ ةَُّدوَنََّذل َٜ َُِّْصَّ ْنَّيُّْشََكَّث١ََِِّويَ

َ
َُِّْصَّأ مع إٝباع أىل ا٢بق على  [،ْٖ]النساء: ىجسَح

أف الزا٘ب كالسارؽ كالقاتل كغّبىم من أصحاب الكبائر غّب الشرؾ ال يكفركف بذلك، 
تابوا سقطت عقوبتهم كإف ماتوا مصرين على  بل ىم مؤمنوف ناقصوا اإلٲباف. إف

                                                             

، ُُٕٗب )صحيح البخارم( ] (. كحديث حذيفة َْٕ/ِ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
 يتم ركوعو، كال سجوده فلما قضى صبلتو قاؿ لو حذيفة: ))ما [: عن حذيفة، رأل رجبل الَٖٖ

 ((.صليت، كلو مت مت على غّب سنة ٧بمد 
[. كُب لفظ: ))من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيئنا دخل ْٗ[، مسلم ]ِٕٖٓ( صحيح البخارم ]ِ)

   ا١بنة((، قلت: كإف زٗب كإف سرؽ؟ قاؿ: ))كإف زٗب كإف سرؽ(( كىو ُب )الصحيحْب(. 
[. َُٕٗ[، مسلم ]ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ْٖٕٔ، ْْٖٗ، ِّٖٗ، ُٖصحيح البخارم ]( ّ)

 ك)كَب(: ثبت على العهد.
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، كإف شاء  الكبائر كانوا ُب ا٤بشيئة، فإف شاء اهلل  عفا عنهم كأدخلهم ا١بنة أكالن
 .(ُ)عذُّم ٍب أدخلهم ا١بنة"

"كقاؿ آخركف: عُب بذلك: ال يزٗب الزا٘ب كىو مستحل للزنا غّب مؤمن بتحرٙب اهلل 
ٲبو فهو مؤمن، ركم ذلك عن عكرمة عن ابن ذلك عليو، فأما إف زنا كىو معتقد ٙبر 

 أف النيب  كحجة ىذه ا٤بقالة: حديث أيب ذر  .عباس 
 .(ِ)(("من قاؿ: ًل إلو إًل اهلل دخل الجنة وإف زنا وإف سرؽقاؿ: ))

كا٢باصل أف النصوص الواردة بنفي اإلٲباف عن أصحاب الكبائر ليس ا٤براد منها: 
في أصل اإلٲباف عنو، بل ا٤براد: نفي كماؿ اإلٲباف، كإف  أنو ٱبرج من اإلٲباف كلو، كال ن

 كاف بقي معو من أصلو ما ٲبنع خركجو من ا٤بلة، أك خلوده ُب النار.
م إٔب ة عن احملاـر يؤدٍّ كالعف   ،البصر حفظ الفركج كما يستلزمو من غضٍّ  إف  

تبلط األنساب، اكة كاخة الفت  كسبلمتو من األمراض االجتماعي   ،ٛباسك بنياف اَّتمع
حفظ  فإف   أما على ا٤بستول الفردمٍّ  كغّبه. ة ا٤بهلكة كمرض اإليدزٌحي  كاألمراض الصٍّ 

 .-كما أكثرىا- ب صاحبو كيبلت الٌزناالفرج ٯبنٍّ 
ين، كذىاب ة الدٍّ كلها من قل    رٍّ نا ٯبمع خبلؿ الش  الزٍّ " :م ابن القيٍّ قاؿ  

ا معو كرع، كال كفاء بعهد، كال صدؽ ُب فبل ٘بد زانين  ،ة الغّبةالورع، كفساد ا٤بركءة، كقلٍّ 
كعدـ  ،ة ا٢بياءكقل   ،كا٣بيانة ،كالكذب ،إذ الغدر ؛حديث، كال ٧بافظة على صديق

 أف   :كمفهـو ذلك .(ّ)كذىاب الغّبة من شعبو كموجباتو ،كعدـ األنفة للحـر ،ا٤براقبة
صف بأضدادىا من كماؿ كيت   ئةيٍّ الذم ٰبافظ على فرجو يقي نفسو ىذه ا٣ببلؿ الس  

 .(ْ)"الدين كا٤بركءة كالغّبة كالوفاء كا٤براقبة ك٫بوىا ٩با يسعد ا٤برء ُب الدنيا كاآلخرة

                                                             

 (.ِْ-ُْ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم )( ُ)
 (.ّٖٗ/ ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ِ)
 (.َّٔركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب )ص:( ّ)
 رؼ يسّب.( بتصُٓٓٔ -ُْٓٔ/ٓنضرة النعيم ) (ْ)
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من أقدـ على ىذا الفعل ا٤بنكر بالعذاب ُب اآلخرة، كىذا  كلقد توع د اهلل  
بوف العذاب يبدأ عقب موتو من الربزخ كما جاء ُب حديث ا٤بناـ ُب كصف الذين يعذ  

، قاؿ: فانطلقنا، فأتينا على ِمْثل التػَّنُّور، فإذا فيو لغط وأصوات((ُب الربزخ: ))
فَاطََّلْعَنا فيو، فإذا فيو رجاؿ ونساء عراة، وإذا ىم يأتيهم لهب من َأْسَفَل منهم، ))

، أم: ضجوا كصاحوا، كارتفعت أصواهتم (ُ)((فإذا أتاىم ذلك اللهب َضْوَضْوا
فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعاله ضيق وأسفلو واسع، ة: ))متأ٤بْب. كُب ركاي

يَػتَػَوقَُّد َتْحَتُو نَارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أف يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا 
 .(ِ)((فيها

كجاء ُب ٛباـ ا٢بديث بياف حاؿ أكلئك ا٤بعذبْب أهنم الزناة من الرجاؿ، كالزكا٘ب  
ناسبة العيٍرم ٥بم؛ الستحقاقهم أف يفضحوا؛ ألف "م :من النساء. قاؿ ابن حجر 

عادهتم أف يستَبكا ُب ا٣بلوة، فعوقبوا با٥بتك. كا٢بكمة ُب إتياف العذاب من ٙبتهم:  
 . (ّ)كوف جنايتهم من أعضائهم السفلى"

يقوؿ:   قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل كعن أيب أمامة الباىلي 
عَ )) يَّ فأتيا بي َجَباًل َوْعًرا، فقاًل لي: اْصَعْد بينا أنا نائم إذ أتاني رجالف فأخذا ِبَضبػْ

حتى إذا كنُت في َسَواِء الَجَبل، فإذا أنا ِبَصْوٍت َشِديد، فقلُت: ما ىذه األصواُت؟ 
قاؿ: ىذا ُعَواُء أىِل النَّار، ثم اْنطََلَق بي فإذا أنا بقـو ُمَعلَِّقيَن ِبَعَراِقيِبِهْم، ُمَشقََّقة 

َأْشَداقُػُهْم َدًما، فقلُت: من ىؤًلء؟ فقيل: ىؤًلء الذين يُػْفِطُروَف  َأْشَداقُػُهْم، َتِسيلُ 
قَػْبَل َتِحلَِّة َصْوِمِهْم، ثم اْنطََلَق بي، فإذا ِبَقْوـ أَشدّْ شيٍء انِْتَفاًخا، وَأنْػَتِنِو رِيًحا، 

َق بي، فإذا بنَساٍء وَأْسَوئِِو َمْنَظًرا، فقلت: من ىؤًلء؟ ِقيَل: الزَّانُوَف َوالزََّواِني، ثم اْنطَلَ 
تي َيْمنَػْعَن َأْوًَلَدُىنَّ  َهُش َثْديَػُهنَّ اْلَحيَّاُت، قلُت: ما باؿ ىؤًلء؟ قيل: َىُؤًَلِء الالَّ تَػنػْ

                                                             

 [.َْٕٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُّٖٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ْْٓ/ُِ( فتح البارم )ّ)
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َأْلَبانَػُهنَّ، ثم اْنطََلَق بي، فإذا أنا ِبِغْلَماٍف يَػْلَعُبوَف بين نَػْهَرْين، فقلُت: من ىؤًلء؟ 
ثم َشَرَؼ بي َشَرفًا، فإذا أنا بثالثٍة يشربوَف من َخْمٍر فقيل: ىؤًلء َذرَاِريُّ المؤمنين، 

لهم، فقلُت: من ىؤًلء؟ قالوا: ىذا إبراىيُم، وموسى، وعيسى وىم 
 .(ُ)((ينتظرونكَ 

كٲبتد عذاب الزناة من الرجاؿ كالزكا٘ب من النساء بعد الربزخ، فينا٥بم العذاب ُب 
َِّحمس :هلل نار جنهم إذا ٓب تقع منهم التوبة النصوح، يقوؿ ا َىَّاَّلل  َٜ ََّلَّيَْسُي٤َنَّ َٞ ِي َواَّل 

َّيََّ َٕ ِ ََّذل ْ٘ ًَ ّْ ََّح ْٞ َٜ ََّو َّيَْض٤َُٟن ََّوَل ِ ّْ َّثِةِْلَ
َّإِل  ُ َّاَّلل  ََّخص َم ٙ ِِت َطَّا ّْ َّاَل  ُذ٤َُٚن ْٔ ََّح ََّوَل َّآَرَص َّإِل٣ًَة َْ ْٚ

ةَّ ًٜ زَة
َ
َّذِي١َُِّم68َََّّ٣أ ََّويَْزُْلْ حِ َٜ َّاَِْٙٔية َشاُبَّي٤ََْم ًَ َّاْٙ ََِّلُ ُْ 69ََّّةًٟةَّيَُقةَخ َ٘ َّوََيِٝ َٞ َٜ َّدَةَبََّوآ ْٞ َٜ َّ إِل 

َّ ة ًٝ َّرَِخي ٤ًرا ُّ ََّد ُ َّاَّلل  ََّوََكَن ََّخَع٠َةٍت ْٛ ََّظيِّبَةد٣ِِ ُ َّاَّلل  ُل َُّحجَّسِ َٕ ِ وَٙه
ُ
ََِّأ ََّؾةِِلًة ًًل َٝ  ىجس:6َخ

 [.َٕ -ٖٔ]الفرقاف:
َّحمس ، أم: ال يرتكبوف جرٲبة الزٗب.ىجسَوَلَّيَْض٤ُٟنََّحمس :فقولو  َْ َّذلَّٕيَْٚ ْ٘ ًَ ّْ ََّٞح َٜ َو

َّ
َ
ةأ ًٜ ، أم: كمن يقَبؼ تلك ا٤بوبقات العظيمة من الشرؾ كالقتل كالزٗب ٯبد ُب ىجسزَة

حَِّحمساآلخرة النكاؿ كالعقوبة.  َٜ َّاَِْٙٔية َّي٤ََْم ًََشاُب َّاْٙ ََِّلُ ُْ ، أم: ييضاعف عقابيو ىجسيَُقةَخ
َُّم٣َةًٟةحمسكييغل ظ بسبب الشرؾ كبسبب ا٤بعاصي.  َّذِي١ِ لد ُب ذلك ، ىجسَويَْزُْلْ أم: ٱبي

ًًلََّؾةِِلًةحمسَّ.ا ذليبلن العذاب حقّبن  َٝ ََّخ َ٘ َّوََيِٝ َٞ َٜ َّدَةَبََّوآ ْٞ َٜ َّ  .ىجسإِل 
كذلك يوجب على كل مسلم ا٢بذرى غايةى ا٢بذًر من ىذا الذنب، كأف ٰبذرى 
أسبابو كما يوصل إليو، كا٣بلوة احملرمة، أك تعاطي أسباب الفتنة، مثل: التربج كإظهار 

 ذلك من احملرضات على الفاحشة. مفاتن ا٤برأة، كالنظر إٔب احملرمات، إٔب غّب
قد حذ رنا من مقدمات الزنا فالتحذير من ارتكابو أكٔب  كإذا كاف اهلل 

 كأشد؛ ألنو يفسد األخبلؽ، كيهتك األعراض، كيوقع الببليا كاألمراض ا٣ببيثة القاتلة.

                                                             

[، كالطربا٘ب ُْٕٗ[، كابن حباف ]ُٓٔ[، كا٣برائطي ُب )اعتبلؿ القلوب( ]ُٖٔٗأخرجو: ابن خزٲبة ] (ُ)
: [، كقاؿ: "حديث صحيح على شرط مسلم" ككافقو الذىيب. كما أخرجوِّٕٖ[، كا٢باكم ]ٕٕٔٔ]

  [.ََٖٔالبيهقي ]
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كيتبْب ٩با تقدـ أف عدـ حفظ الفرج عن احملرمات ىو أعظم صور ا٣بيانة 
باب خطّب من أبواب الفساد األخبلقي، كيَبتب على ىذا الفعل من الزكجية، كىو 

 اآلفات كاآلثار ُب الدنيا، كمن العقاب الشديد ُب اآلخرة ما تقدـ بيانو.
 
 المحرمات: إلىإطالؽ النظر  – ٕ

مات ظر إٔب احملر  مات، كإطبلؽ الن  تقدـ أف العينْب أمانة ٯبب حفظهما عن احملر  
نا، كىو من صور ا٣بيانة، كلكنو دكف مات الزٍّ و من مقدٍّ يانة؛ ألن  ٩با يدخل ُب باب ا٣ب

 .-كما تقدـ–الزنا 
كالنظًر إٔب احملرماًت كالعوراًت   ،فبل ٯبوز إطبلؽي البصر فيما يسًخطي الرب  

ُب الشاشاًت كمواقع األنَبنت، كُب الشوارًع كالساحاًت، إٔب الغادياًت كالرائحاًت، 
من سهاـ إبليس، بسببو انتكسى من انتكسى عن الدين، كخرجى  فالبصري سهمه مسموـه 

ُو٤اَّحمس  :عن طاعة رب العا٤بْب، قاؿ اهلل  َّ ََّويَْد ْٛ ثَْؿةر٢ِِ
َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ٤ا َُقُّ ٠َِِْٜيََّح ْؤ ُٝ َّلِْٚ ْ٘ ُٓ

٤ًُنََّ َّيَْؿ٠َ ة َٝ ِ َّث ََّرجٌِْي َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ َّل٣َُ ْزَّك
َ
َّأ َٕ ِ ََّذل ْٛ كج كاألمر ٕبفظ الفر  [.َّ]النور: ىجسُُِصوَج٣ُ

 عقب األمر بالغض من األبصار؛ ألف النظر رائد الزٗب. 
َّإِٟ ١َُّحمس :عن الزنا كما يدعو إليو فقاؿ  كقد هنانا اهلل  َّالّضَِٟة َصب٤ُا ْٔ َوَلََّت

  [.ِّ]اإلسراء: ىجسََكَنََِّةِخَؼًحَّوََظةَءََّظبِيًًلَّ
التحذير من ا٤بقدمات الٍب قد تكوف مدخبلن ٥بذا الفعل  :كقد جاء ُب ا٢بديث

قاؿ: ما  ،عن ابن عباس  :كما جاء  ،ا٤بنكر، كبياف أهنا من مراتب الزنا اَّازم
إف قاؿ: )) أف النيب  :رأيت شيئنا أشبو باللمم ٩با قاؿ أبو ىريرة 

اهلل كتب على ابن آدـ حظو من الزنا، أدرؾ ذلك ًل محالة، فزنا العينين النظر، 
، (ُ)((فرج يصدؽ ذلك أو يكذبووزنا اللساف النطق، والنفس تمنى وتشتهي، وال

                                                             

 [.ِٕٓٔ[، مسلم ]ُِٔٔ، ِّْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
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أم: إف الفاحشة العظيمة، كالزنا التاـ ا٤بوجب للحد ُب الدنيا، كعقاب الزا٘ب ُب االىخرة 
. ك٠بى الن طق كالن ظر: زننا؛ ألهنما من مقدماتو، (ُ)ىو للفرج، كغّبه لو حظو من اإلٍب

 .(ِ)كحقيقتو، إ٭با يقع بالفرج
ى عباده بغفراف اللمم إذا ٓب يكن عل  "تفضل اهلل :قاؿ ابن بطاؿ 

 .(ّ)للفرج تصديق ُّا، فإذا صدقها الفرج كاف ذلك كبّبة"
"٠بى ىذه األشياء باسم الزنا؛ ألهنا مقدمات لو، مؤذنة  :كقاؿ الطييب 

بوقوعو، كنسب التصديق كالتكذيب إٔب الفرج؛ ألنو منشؤه كمكانو، أم: يصدقو 
 . (ْ)بالكف عنو كالَبؾ" باإلتياف ٤با ىو ا٤براد منو، كيكذبو

ـ عليهم، لعباده ا٤بؤمنْب أف يغضوا من أبصارىم عما حر    أمر من اهلل  كقد
، فإف اتفق أف  فبل ينظركا إال إٔب ما أباح ٥بم النظر إليو، كأف يغضوا أبصارىم عن احملاـر
كقع البصر على ٧بـر من غّب قصد، فليصرؼ بصره عنو سريعنا، كما ركل مسلم ُب 

سألت رسوؿ اهلل قاؿ: )) حو(، من حديث جرير بن عبد اهلل )صحي
 ))عن نظر الفجاءة فأمرني أف أصرؼ بصري(ٓ). 

يا )) :لعلي  كعن ابن بريدة، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ٔ)((علي ًل تتبع النظرة النظرة، فإف لك األولى وليست لك اآلخرة

                                                             

 (.ُٕ/ٖ( إكماؿ ا٤بعلم )ُ)
 (.ُٕٓ/ِّ( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ِ)
 (.ِّ/ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ّ)
لقدير (، كانظر: فيض اّٗٓ/ِ) ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(ْ)

(ِ/ِْٔ.) 
 (.ُْ/ٔ[. بتصرؼ عن )تفسّب ابن كثّب( )ُِٗٓصحيح مسلم ]( ٓ)
[، كالركيا٘ب ِٕٕٕ[، كالَبمذم ]ُِْٗ[، كأبو داكد ]ِِْٕٗ[، كأٞبد ]ُُِٖٕأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٔ)

[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم". ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ِٖٖٕ[، كا٢باكم ]ِِ]
[ُُّٓٓ]. 
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قاؿ:  النيب أف  :كُب )الصحيح( عن أيب سعيد ا٣بدرم 
((، فقالوا: يا رسوؿ اهلل، ما لنا من ٦بالسنا بد نتحدث إياكم والجلوس بالطرقات))

((، قالوا: كما حق الطريق إذا أبيتم إًل المجلس، فأعطوا الطريق حقوفيها، فقاؿ: ))
غض البصر، وكف األذى، ورد السالـ، واألمر بالمعروؼ، يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))

 .(ُ)((والنهي عن المنكر
ك٤با كاف النظر داعية إٔب فساد القلب، كما قاؿ بعض السلف: الن ظىري سهم سيمٍّ 
إٔب القلب؛ كلذلك أمر اهلل ٕبفظ الفركج كما أمر ٕبفظ األبصار الٍب ىي بواعث إٔب 

َّْٛحمسذلك، فقاؿ:  َُُِّصوَج٣ُ ُو٤ا َّ ََّويَْد ْٛ ثَْؿةر٢ِِ
َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ٤ا َُقُّ ََّح ٠َِِْٜي ْؤ ُٝ َّلِْٚ ْ٘  [.َّ]النور: ىجسُٓ

ََّخةُِِو٤َنَّحمسكحفظ الفرج تارة يكوف ٗبنعو من الزٗب، كما قاؿ:  ْٛ ُصوِج٣ِ ُّ ِ َّٙ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي 5ََّواَّل 
َِْٜيَّ ََّم٤ُٚ ََّدْْيُ ْٛ ٣ُ ََِّإِج  ْٛ ةج٣ُُ َٝ ْح

َ
َّأ ْخ َٗ ََّمَٚ ة َٜ َّ ْو

َ
َّأ ْٛ ْزَواِج٣ِ

َ
َّأ َّلََعَ كتارة  [،ٔ -ٓ]ا٤بؤمنوف: ىجس6إِل 

احفظ عورتك إًل من زوجتك يكوف ٕبفظو من النظر إليو، كما جاء ُب ا٢بديث: ))
َّْٛحمس. (ِ)((أو ما ملكت يمينك ْزَّكَّل٣َُ

َ
َّأ َٕ ِ ، أم: أطهر لقلوُّم، كأنقى لدينهم، كما ىجسَذل

 .(ّ)قيل: من حفظ بصره، أكرثو اهلل نورنا ُب بصّبتو أك ُب قلبو
"كالنظر أصل عامة ا٢بوادث الٍب تصيب اإلنساف، فالنظرة  :قاؿ ابن القيم 
ا٣بطرة فكرة، ٍب تولد الفكرة شهوة، ٍب تولد الشهوة إرادة، ٍب تقول تولد خطرة، ٍب تولد 

فتصّب عزٲبة جازمة، فيقع الفعل كال بد، ما ٓب ٲبنع منو مانع. كُب ىذا قيل: الصرب على 
 .(ْ)غض البصر أيسر من الصرب على أٓب ما بعده

                                                             

 [.ُُِٔ، ُُِِ[، مسلم ]ِِٗٔ، ِْٓٔصحيح البخارم ]( ُ)
 ( سيأٌب ٚبرٯبو.ِ)
 (.ّْ -ِْ /ٔبتصرؼ عن )تفسّب ابن كثّب( ) (ّ)
 (.ُّٓا١بواب الكاُب )ص: (ْ)
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تقتلو  "كالنظرة تفعل ُب القلب ما يفعل السهم ُب الر ًمي ة، فإف ٓب :كقاؿ 
جرحتو، كىي ٗبنزلة الشرارة من النار ترمى ُب ا٢بشيش اليابس، فإف ٓب ٙبرقو كلو 

  أحرقت بعضو، كما قيل:
 كمعظم النار من مستصغر الشرر داىا من الن ػػػػػػػػظرػكػل ا٢بػػػػػػػػوادث مب

 (ُ)فتك السهاـ ببل قوس كال كتر        رة فتكت ُب قلب صاحبهاكم نظ       
 من الصغائر الٍب تفضي إٔب الكبائر. بشهوة إٔب ما حـر اهلل  كالنظر

كيدخل فيو: النظر ا٤بباشر، كالعكوؼ أماـ شاشات التلفاز أك ا٤بواقع الٍب سفك 
ـي ا٢بياء، ككئدٍت فيها الفضيلةي..   فيها د

فهل أنتجت مشاىدي اإلثارة كلقطات الت هييج كصوري العرمٍّ إال خرؽ سياج العف ة 
رؼ؟ كشيوع ا١برٲبة األخبلقي ة؟ كفقداف األمن كانتشار االعتداءات ا٤بركٍّعة؟ كىل كالش  

ٰبمل اإل٢باح الغريزم  ا١بامح، كالس عىار ا١بنسي  ا٥بائج إال  على الس فىو كا٣بف ة كركوب 
ُبى من أفبلـو ك٦ببلتو كقصصو كركاياتو كأطباؽو كقنواتو كمواقعى  ؟ كما عساه ٯبي الشرٍّ

اإلثارةى إحدل ركائزىا، كتأجيجى الغرائًز أساس قيامها، ك٧باربة العف ة كالط هارة من جعلت 
أكلويات أىدافها؟! فأم  خطر يهدد القيم األخبلقية أعظم من ىذا؟! فما الذم يردع 
تلك الشرائح الٍب ال تقلد الغرب إال ُب ىذا، كيعدكف ذلك من التقدـ كا٢برية؟! فما 

٫برافنا كٚبلفنا. كليتهم نظركا إٔب مواضع ا٣بلل، كأحسنوا االقتداء يزيدىم ذلك إال  ا
 باآلخرين ٗبا ينفعهم ُب دنياىم.

يسأؿ عبده عن فضوؿ النظر كما  "إف اهلل  :قاؿ اإلماـ الغزإب 
 .(ِ)يسألو عن فضوؿ الكبلـ"

كفضوؿ النظر ىو إطبلؽ النظر إٔب الشيء ٗبلء العْب، كالنظر إٔب ما ال ٰبل 
 ر إليو، كىو على العكس من غض البصر.النظ

                                                             

 (.ٕٗ( ركضة احملبْب )ص:ُ)
 (.ّٓٗ/ْ( إحياء علـو الدين )ِ)
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قاؿ بعض ا٢بكماء: ترؾ فضوؿ الكبلـ يثمر النطق با٢بكمة، كترؾ فضوؿ النظر 
يثمر ا٣بشوع كا٣بشية، كترؾ فضوؿ الطعاـ يثمر حبلكة العبادة، كترؾ الضحك يثمر 

 .(ُ)حبلكة ٥بيبة، كترؾ الرغبة ُب ا٢براـ يثمر احملبة.."
، كال يأكل (ِ)يشرب الفتيت كد الطائي كاف دا  :كقاؿ أبو نعيم  
 ا٣ببز.

 كقاؿ: بْب مضغ ا٣ببز كشرب الفتيت قراءة ٟبسْب آية. 
كدخل إليو يومنا رجل فقاؿ: إف ُب سقف بيتك جذعنا قد انكسر، فقاؿ: يا ابن 
أخي، إ٘ب ُب ىذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إٔب السقف. ككانوا يكرىوف فضوؿ 

 .    (ّ)ضوؿ الكبلـالنظر كما يكرىوف ف
كقد جاء التحذير الشديد من ٝبيع أسباب الزنا كمقدماتو، كالنظر إٔب ا٤برأة 

كإف كاف -األجنبية، كا٢بديث إليػػها، ك٠باع حديثها، ك٤بسها بشػػػهوة؛ فإف ذلك ٧بػػر ـ 
زننا؛ تنبيهنا على خطورتو؛ ألنو يؤدم إٔب  :، كقد ٠باه النيب -من الصغائر
 .(ْ)ؽ إليوالزنا، كيسو 

                                                             

 (.ُِٕٔبر الدموع، البن ا١بوزم )ص: (ُ)
 وت، كالشيء يسقط فيتقط ع كيتفت ت. كفىت  ا٣ببز: كس رىهي قطعنا صغّبة.الفتيت: كل ما ىو مفت (ِ)
 (.ّْٔ/ُ(، اَّالسة كجواىر العلم )ُِٔ(، التوابْب، البن قدامة )ص:َْٗ/ْ( انظر: إحياء علـو الدين )ّ)
ف اهلل  (. جاء ُب ا٢بديث: ))إُِٔ/ٓ( انظر: منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم، ٞبزة ٧بمد قاسم )ْ)

كتب على ابن آدـ حظو من الزنا، أدرؾ ذلك ال ٧بالة، فزنا العْب النظر، كزنا اللساف ا٤بنطق، كالنفس 
[، مسلم ُِٔٔ، ِّْٔٛبُب كتشتهي، كالفرج يصدؽ ذلك كلو كيكذبو((. صحيح البخارم ]

يما كتب ال حيلة لو كال خبلص من الوقوع ف ()أدرؾ ذلك ال ٧بالة()نصيبو.  أم: ()حظو()[. ِٕٓٔ]
يعِب: إٔب العورات كالنساء األجنبيات. )كزنا اللساف ا٤بنطق(  ()فزنا العْب النظر()عليو كقدر لو. كقولو: 

الذم  ()كالفرج()تسوؿ لصاحبها كٙبركو.  ()كالنفس ٛبُب()يعِب: النطق بالفحش كما يتعلق بالفجور. 
بالَبؾ كالبعد عن الفواحش  ()كيكذبو()بفعل ما ٛبنتو النفس.  ()يصدؽ ذلك()ىو آلة الزنا ا٢بقيقي. 

 كمقدماهتا.
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إياكم من االستهانة بصغائر الذنوب، فقاؿ: )) كقد حذرنا النيب 
وُمَحقََّرات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قـو نزلوا بطن واد، فجاء 
ذا بعود وجاء ذا بعود، ثم حملوا ما أنضجوا بو خبزىم، وإف ُمَحقََّراِت الذُّنُوِب 

 .(ُ)((ِلْكومتى يُػْؤَخْذ بها َصاِحبُػَها تُػهْ 
((، "أم: صغائرىا؛ ألف إياكم وُمَحقََّرات الذنوب)) :فقولو 

صغارىا أسباب تؤدم إٔب ارتكاب كبارىا، كما أف صغار الطاعات أسباب مؤدية إٔب 
أىلكت؛  -بأف ٓب يوجد ٥با مكفرنا -. فالصغائر إذا اجتمعت كٓب تيكىف ر (ِ)ٙبرم كبارىا"

 . (ّ)٤بصّبىا كبائر باإلصرار"

                                                             

( ا٢بديث مركم عن سهل بن سعد، كعن عبد اهلل بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجو أٞبد ُ)
[، ك)الصغّب( ِّّٕ[، ك)األكسط( ]ِٕٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َُٓٔ[، كالركيا٘ب ]َِِٖٖ]
[. قاؿ ُٖٖٔ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َُٓث( )ص:[،  كالرامهرمزم ُب )أمثاؿ ا٢بديَْٗ]

(: "ركاه أٞبد كرجالو رجاؿ الصحيح، كركاه الطربا٘ب ُب الثبلثة من طريقْب، َُٗ/َُ):  ا٥بيثمي
كرجاؿ إحداٮبا رجاؿ الصحيح غّب عبد الوىاب بن عبد ا٢بكم كىو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرجو 

[، ِِٗٓ[، كُب )األكسط( ]َََُٓالطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، ك ُّٖٖ[، كأٞبد ]ََْالطيالسي ]
 [. كقاؿ ا٤بناكمُِٖ[، ك)شعب اإلٲباف( ]َِِٕٔ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ُّٗكأبو الشيخ ]
: العراقي "قاؿ ا٢بافظ :  إسناده جيد، كقاؿ العبلئي: حديث جيد على شرط

ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب األكسط، (: "ُٖٗ/َُ(، قاؿ ا٥بيثمي )ُِٖ/ّالشيخْب". فيض القدير )
كرجا٥بما رجاؿ الصحيح غّب عمراف بن داكد القطاف، كقد كثق". كقاؿ ابن حجر: التعبّب باحملقرات كقع 
ُب حديث سهل بن سعد رفعو. كقد أخرجو أٞبد بسند حسن، ك٫بوه عند أٞبد كالطربا٘ب من حديث 

قاؿ ٥با: ))يا عائشة  النيب أف  ابن مسعود. كعند النسائي كابن ماجو عن عائشة 
إياؾ ك٧بقرات الذنوب؛ فإف ٥با من اهلل طالبنا((. كصححو ابن حباف" فتح البارم، البن حجر 

(ُُ/ِّٗ.) 
 (ُِٕ/ ّ( فيض القدير )ِ)
 (.َْٓ/ُ( التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ّ)
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"صغائر ا٤بعاصي ٯبر بعضها إٔب بعض حٌب تفوت  :اؿ اإلماـ الغزإب ق
 . (ُ)أىل السعادة ُّدـ أصل اإلٲباف عند ا٣باٛبة"

، ىي أدىؽ  ُب   كُب )الصحيح(: عن أنس  قاؿ: "إنكم لتعملوف أعماالن
من ا٤بوبقات". قاؿ  أعييًنكيم من الش عىر، إف كن ا لنعد ىا على عهد النيب 

 . (ِ)د اهلل: "يعِب بذلك: ا٤بهلكات"أبو عب
 كقد قيل:

ن               ىػػػػػػػػػػػػػقػػػػتػػػػككبػػػػػػػػػّبىا ذاؾ ال      غّبىػػاػػػػػػوب صػػخىلٍّ الذ 
 ض الػش وؾ ٰبػذر ما يرلاشو فوؽ أر      ػػػػػكاصػػنع كم             
 (ّ)اؿ من ا٢بصػػػاػػػػإف  ا١بػػػبػ      ػػػػػػػػػغيػػرةرىف  صػػػػػػػػػػػال ٙبىٍػػػػػػػقً             

"كثّبه من الناس يتسا٧بوف ُب أمور يظنوهنا قريبة،   :قاؿ ابن ا١بوزم 
كإطبلؽ البصر؛ ىواننا بتلك ا٣بطيئة، ككفتول من ال يعلم؛ لئبل  يقاؿ: ىو جاىل، 

 .(ْ)ك٫بو ذلك ٩با يظنو صغّبنا، كىو عظيم"
 

                                                             

 (.َٔ/ّ( إحياء علـو الدين )ُ)
 [. ِْٗٔ( صحيح البخارم ]ِ)
(، غرائب القرآف ُْٔ/ُ(، تفسّب ابن كثّب )ُِٔ/ُ(، تفسّب القرطيب )ُِْ/ُكالبياف ) ( انظر: الكشفّ)

  (.ُّْ(، التبصرة، البن ا١بوزم )ص:َِْ/ُ(، جامع العلـو كا٢بكم )ُّٗ -ُّٖ/ُ)
عن ذنوبو يظن  البعض أهنا ىينة،  ( بتصرؼ. كقد حد ث النيب  ُْٗصيد ا٣باطر )ص: (ْ)

ٕبائط من حيطاف ا٤بدينة، أك مكة، فسمع صوت  ر  النيب كلكنها ليست كذلك، فقد مى 
))يعذباف، كما يعذباف ُب كبّب((، ٍب قاؿ:  :إنسانْب يعذباف ُب قبورٮبا، فقاؿ النيب 

، ُِٖ، ُِٔ))بلى، كاف أحدٮبا ال يستَب من بولو، ككاف اآلخر ٲبشي بالنميمة(( صحيح البخارم ]
))كما يعذباف ُب كبّب(( ذكر العلماء  :و [. قولِِٗ[، مسلم ]َٓٓٔ، َِٓٔ، ُُّٔ

فيو تأكيلْب أحدٮبا: أنو ليس بكبّب ُب زعمهما، كالثا٘ب: أنو ليس بكبّب تركو عليهما. كحكى القاضي 
تأكيبلن ثالثنا، أم: ليس بأكرب الكبائر. شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم  عياض 

 (.ْٔ/ِ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )َُِ/ّ)
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 الزوجية: إفشاء األسرار - ٖ
إف  إفشاء ما ٯبرم بْب الزكجْب ال يتفق مع ذكؽ ا٤بسلم كحسو ا٤برىف، كال 

 ، كىو دليل على قلة الوفاء.القلوب ا٤بريضة، كالعقوؿ الفارغةيفعلو إال  أصحاب 
كإف  للفراش أسرارنا ٯبب أف ٙباط بسياج من الكتماف؛ ألف الزكاج عبلقة ٥با 

يؤٛبن فيها الزكجاف على أسرار بعضهما، فبل ينبغي  خصوصيتها كأسرارىا، كىي عبلقة
صاحبو؛ ألف اإلفشاء من ا٣بيانة كىو من أسباب االختبلؼ  أف يفشي أحدٮبا سر

٢بات: ُب كصف ا٤بؤمنات الصا قاؿ اهلل كفقداف الثقة بْب الزكجْب. 
اِِلَاُت كَاَُِخاٌت َخافَِظاٌت لِيَْغيْبِ حمس كصف الصا٢بات  فاآلية فيها [.ّْ]النساء: ىجسفَالصه

بأهنن حافظات للغيب، أم: ٰبفظن أنفسهن عن الفاحشة، كأمواؿ أزكاجهن عن 
 التبذير كاإلسراؼ، كٰبفظن ما بينهن كبْب أزكاجهن من أسرار كخصوصيات.

ِإفَّ من َأَشرّْ النَّاِس عند اهلِل منزلًة يـو القيامة: الرَُّجَل يُػْفِضي كُب ا٢بديث: ))
 . (ُ)((ِضي إليو، ثم يَػْنُشُر ِسرََّىاإلى اْمَرَأتِو، وتُػفْ 

"كُب ىذا ا٢بديث: ٙبرٙب إفشاء الرجل ما ٯبرم بينو  :قاؿ اإلماـ النوكم 
كبْب امرأتو من أمور االستمتاع، ككصف تفاصيل ذلك كما ٯبرم من ا٤برأة فيو من قوؿ 

 . (ِ)أك فعل ك٫بوه"
 زكجة كذلك لو.فينبغي أف يكوف الزكج لباسنا كسَبنا لزكجة، كأف تكوف ال

 

  

                                                             

 [.ُّْٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.ٖ/َُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
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 : يَػَتَخوَّنُػُهمْ أف يطرؽ الرجل أىلو لياًل  - ٗ
إف العبلقة بْب الزكجْب إ٭با تبُب على الثقة ا٤بتبادلة بينهما، كالٍب تؤسس على 
أساس متْب من التمسك بالدين كالتفقو ُب أحكامو؛ كلذلك جاء النهي عما قد يكوف 

،   يػىتىخىو نػيهيمٍ أف يطرؽ الرجل أىلو ليبلن  سببنا ُب فقداف الثقة، كإساءة الظن؛ فمن ذلك:
أف   نهى رسوؿ اهلل))قاؿ:  أنو  عن جابر ما جاء ُب ا٢بديث:ك

نُػُهْم، أو يلتمس عثراتهميطرؽ الرجل أىلو لياًل   .(ُ)(( يَػَتَخوَّ
 .اَّيء بالليل من سفر أك من غّبه على غفلة -بالضم–الطركؽ  :قاؿ أىل اللغة

ظاىره  ((لياًل ))قولو ف .(ِ)"اكال يقاؿ بالنهار إال ٦بازن  ،طارؽ :يلبالل آتو  كيقاؿ لكلٍّ 
ا من غّب شعورىم. كاختلف تقييد النهي بالليل، كأنو ال كراىة ُب دخولو إٔب أىلو هنارن 

)باب ال  :ُب ترٝبة الباب بقولو  فعلل البخارم ،ُب علة التفرقة بْب الليل كالنهار
الغيبة ٨بافة أف يتخوهنم أك يلتمس عثراهتم( فعلى ىذا  إذا أطاؿ يطرؽ الرجل أىلو ليبلن 

 . (ّ)ألف الريبة تغلب ُب الليل، كتندر ُب النهار ؛التعليل يكوف الليل جزء العلة
من  مُّذا اللفظ ا٤بعُب الذ  فبْب النيب" : قاؿ ابن بطاؿك 

 . أجلو هنى عن أف يطرؽ أىلو ليبلن 
 ا لتخوهنم؟ بن  سبفإف قيل: ككيف يكوف طركقو أىلو ليبلن 

 ىو كقت خلوة كانقطاع أف طركقو إياىم ليبلن  :-كاهلل أعلم-قيل: معُب ذلك 
 ا لسوء ظن أىلو بو، ككأنو إ٭با قصدىم ليبلن ا، فكاف ذلك سببن مراقبة الناس بعضهم بعضن 

عن  يالنه :ليجدىم على ريبة حْب توخى كقت غرهتم كغفلتهم. كمعُب ا٢بديث
 .(ْ)"و غّبتو على هتمتها إذا ٓب يأنس منها إال ا٣بّبالتجسس على أىلو، كال ٙبمل

                                                             

 [.ُٕٓلم ]صحيح مس (ُ)
 (.ُٕ/ُّكانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم ) (،َّْ/ٗفتح البارم ) (ِ)
 (.َِٓ/ِانظر: سبل السبلـ ) (ّ)
 (.ّٗٔ/ٕ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ْ)
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 كا٢باصل أف حكم النهي يعلل بعلتْب:
كالتجمل؛ ألجل استقباؿ الزكج  : أف الزكجة ٙبتاج إٔب أف تتجهز بالتنظفاألولى

 عن جابر بن عبد اهلل  بعد طوؿ غياب، كقد دؿ  على ذلك ما جاء ُب )الصحيح(:
  قاؿ: قفلنا مع النيب من  ، غزكة، فػىتػىعىج ٍلتي على بعّب ٕب قىطيوؼو

فلحقِب راكب من خلفي، فػىنىخىسى بعّبم ًبعىنػىزىةو كانت معو، فانطلق بعّبم كأجود ما 
قلت: كنت  ،((ما يعجلك))، فقاؿ: أنت راء من اإلبل، فإذا النيب 

رية تالعبها فهال جا))، قلت: ثػىيٍّبنا، قاؿ: ((؟ا أـ ثَػيًّْباأبكرً ))حديث عهد بعرس، قاؿ: 
 :أي– أمهلوا حتى تدخلوا لياًل ))، قاؿ: فلما ذىبنا لندخل، قاؿ: ((وتالعبك

 .(ُ)((لكي َتْمَتِشَط الشَِّعَثُة َوَتْسَتِحدَّ المِغيَبةُ  -عشاء
االحَباز عن سوء الظن؛ ألف العبلقة بْب الزكجْب إ٭با تبُب على  العلة الثانية:

كىذه الثقة أساس لدكاـ احملبة، أما سوء الظن، ، -كما تقدـ–الثقة ا٤بتبادلة بينهما 
كالشك من غّب داع، كالغّبة الٍب تتجاكز ا٢بد، كالتجسس، فكل ذلك ٩با يهدـ 

 البيوت.
كما ظن بعض –فيفتضح أمرىا النهي: لئبل ٯبد مع امراتو رجبلن  معُبكليست 

 هالةا١ب أىل بعض عن ٠بعت كقد" :. قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب -ا١بهاؿ
 النيب خالف ٤بن جرل كما النساء، يفتضح لئبل :٥بم  النيب هني معُب أف

، النيب أف على دليبلن  كاف ٤با صح   كلو ٕباؿ، يصح   ٓب مى كً ري  الذم كىذا 

                                                             

 :أم -بفتح القاؼ-(  (قطوؼك)) [.ُٕٓ][، مسلم ِْٕٓ، ِْٓٓ، َٕٗٓالبخارم ]صحيح ( ُ)
ا بطرؼ العنزة: كىي فوؽ العصا كدكف الرمح،  : أم دفعو ضربن ((فنخس بعّبم))كقولو:   .بطيء ا٤بشي

 ُب ا٢بديدة تستعمل ((تستحد)ك) .الرأس مغربة الشعر، منتشرة كىي ا٤بتزينة، غّبك))الشعثة((  كا٢بربة.
كىي الٍب  -بضم ا٤بيم ككسر الغْب كإسكاف الياء- ((ا٤بغيبة))ك ذلك. ك٫بو كالعانة، اإلبط شعر إزالة

 .غاب عنها زكجها
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 النيب كمقدار الشريعة ٗبقاصد معرفة لو ألحد يصح فبل .قصده 
 ٯبيزه كال ،يصححو أف"(ُ). 

 
 و تجاه زوجتو:أف ًل يقـو الرجل بواجب - ٘

تقدـ أف الزكاج أمانة كمسؤكلية ككاجبات متبادلة بْب الزكجْب، فينبغي على الزكج 
أف يفقو حقوؽ الزكجة كمسؤكليتو كدكره ُب البيت كخارجو، ككاجبو ٘باه الزكجة كاألكالد 

رع، كأف يدرؾ حاجتها، كأف تبُب العبلقة بْب الزكجْب على أساس الش على كفق ما قرره
 احملبة الٍب تستند إٔب ركائز، أٮبها: راسخ من

لو، تركن إليها نفسو، كتكمل ُب جوارىا  أف ينظر إٔب زكجتو على أهنا سكنه   
 كجة للز  ركحي   ىي تكملةه ك  و،الكرٲبة معها سعادتي و، كترتبط با٢بياة طمأنينتي 

عن التسلط كالعنف  كمن ركائز احملبة بْب الزكجْب: التودد بطيب الكبلـ، كالبعد
؛ لتدـك  القرآف، عليها حث   الٍب كالرٞبة كالرأفة كاأللفة ا٤بودة األسرم كالتقبيح كاٍلمىنٍّ

 .النبوية السنة عليها كحث ت
 كاإلحساف، كحسن ا٣بلق، كا٤ببلطفة.  كمنها: ا٤بعاشرة با٤بعركؼ،

 كمنها: ا٢بكمة ُب التعامل مع التحديات الٍب قد تعَبض مسّبة ا٢بياة الزكجية. 
 زكجها. عن الزكجة تنشغل كال زكجتو، عن الزكج ينشغل أال كمنها:

كمنها: بناء األسرة على أساس من التقول، كالتعاكف على الرب كالتقول كالعمل 
فطاعة  .كطاعتو  على ٧ببة اهلل أف يقـو البيتي  :كجيةعادة الز  الس   سر  الصاّب؛ فإف 

 .كاألمن كاالستقرار جْبكبّب ُب األلفة كاحملبة بْب الزك   ٥با أثره   اهلل
ُّ َخيَاةً حمس :قاؿ اهلل   ِه ٌَ فَيَُِْديِيَ ٌِ َٔ ُمْؤ ُْ جََْث َو

ُ
ْو أ

َ
َْ َذَنٍر أ ٌِ ٍَِو َصاِِلًا  َْ َغ ٌَ

كما أف للمعصية أثرنا ُب االختبلؼ كعدـ االستقرار األسرم. قاؿ   [،ٕٗ]النحل: ىجسَغّيَِتثً 
ٍَ حمس: اهلل  ِ َْ ُمِصيتٍَث فَت ٌِ  ًْ َصاةَُس

َ
ا أ ٌَ ًْ َو يِْديُس

َ
  [.َّ]الشورل: ىجسا َنَصتَْج أ

                                                             

 (.ُُٖ- َُٖ/َُ) األحوذم عارضة (ُ)
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فباألخبلؽ تستقيم ا٢بياة، كتسعد النفس،  ،تطهّب البيوت من ا٤بنكرات كمنها:
 كيدـك الود. 
التنبو إٔب األخطار الٍب هتدد كياف األسرة من ٫بو: اإلعبلـ ا٥بابط، كاحمليط  كمنها:

 االجتماعي الذم ال ٱبلو من ا٤بفسدين، كأصدقاء السوء. 
  .: عدـ إفشاء األسرار الزكجيةنهاكم

بالقسم؛ فإف ا٢بياة الطبية إ٭با تبُب على القناعة، كالذم ال القناعة كالرضا  كمنها:
 يقنع كالذم يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشنا. 

من حق الزكجة: أف يغار الزكج ك البعد عن الغّبة الٍب تتجاكز ا٢بد؛  كمنها:
ها للشبهات، كال يتساىل معها ُب كل ما يؤذم الشرؼ، أما إذا فبل يعرض يها،عل

جاكزت الغّبة ا٢بد فكانت طنًّا ال أساس لو إال  كسوسة الشيطاف فهي من الغّبة 
 .ا٤بذمومة، كعبلجها بالثقة كاحملبة ا٤بتبادلة بينهما

تجدد ؛ فإف العناية با٤بظهر من عوامل الالتزين كالتطيبكمنها: االعتناء بالنظافة ك 
ُب ا٢بياة الزكجية، كيثمر اكتفاء كاقتناعنا بالطرؼ اآلخر، كزيادة ُب العفة، كيدخل ُب 
ذلك: ٩بارسة بعض الرياضات الٍب تقي ا١بسد من الَبىل كالسمنة، كالبعد عن 

 .(ُ)إٔب غّب ذلك -مثبلن –ا٤بشركبات الٍب تضر با١بسد كتضعفو كالدخاف 
 
 زوجها: تقـو المرأة بواجبها تجاه أف ًل - ٙ

ينبغي على الزكجة أف تفقو حقوؽ الزكج كمتطلباتو، كمسؤكليتها كدكرىا ُب 
، كأف تدرؾ حاجتو حٌب يدـك على كفق ما قرره الشارع البيت، ككاجبها ٘باه األكالد

 الود،  كتبُب األسرة على أساس راسخ من احملبة كاإلحساف ا٤بتبادؿ. 
 

                                                             

 (.ِٖٔ-ِٕٕ)ص:  ّكقد فصلت ذلك ُب كتاب: )احملبة صورىا كأحكامها(، ط:( 1)
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 :ينهاىم عن منكر أف ًل يأمر الرجل أىلو بالمعروؼ، وًل - ٚ
      .كقد تقدـ بيانو 

 
 اضصورةػاضرابطظػ:ػخغاظظػاألوالدػ:

ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كأف ال ينهاىم عن  من ا٣بيانة: أف أفتقدـ  
ا٤بًقر  كما تقدـ أف  .ٰبملهم عليو، أك يأمرىم بو أكيعينهم على ا٤بنكر،  رٗبا بل ،منكر

 .منزلة من ٯباىر ُّا من حيث اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة ز ؿيػينػى  بالفاحشة ُب أىلو ك٧بارمو
كاألب مسؤكؿ عن تربية أكالده، ككذلك األـ، فمن ا٣بيانة ٥بذه ا٤بسؤكلية: عدـ 

فينبغي على  -كال سيما ُب ا٤براحل األكٔب من حياهتم–تعاىد األكالد بالَببية السلمية 
قيم كاألخبلؽ الفاضلة، كأف يكونا قدكة الوالدين أف يغرسا ُب األكالد بذكر اإلٲباف، كال

 . ٥بم ُب ذلك؛ فإف لساف العمل أبلغ من لساف القوؿ
ف الَببية األكٔب ٥با أثره ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخبلقو ُب بيتو ك٦بتمعو، إك 

 كبسوء الَببية تألفي الن فس ا٤بعاصي، كتنساؽ كراء العواطف كالرغائب.
 علٍّم الفضائلى ُب نفوس أبناءه كطبلبو، أك الرذائل.فإما أف يغرس ا٤بريبٍّ أك ا٤ب

كالبيئة تؤثٍّر ُب الفطرة، كُب التفكّب، كينعكس أثرىا على سلوؾ االبن أك الطالب، 
 كعلى عبلقاتو االجتماعية.

كلذلك كانت الَببية من أعظم أنواع ا٤بسؤكلية، فإذا كاف األب مسؤكالن عن تغذية 
مو للهزاؿ أك ا٤برض أك ا٤بوت، فهو مسؤكؿ عن طفلو، فبل يهملو حٌب يتعرض جس

تغذيتو ركحيًّا أيضنا، فبل يهملو حٌب يتعرض ٤با ىو أشد خطرنا من ىزالو أك مرضو، 
 كذلك حْب يتعرض ٤بوت القلب أك الركح. 

كإذا أقصي اإلٲباف عن ميداف الَببية، فإف السلوؾ يتفاكت تفاكتنا كبّبنا حسب 
 ا٤بؤثرات التالية:
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 ؼ معادف الناس. اختبل - ُ
 الغُب ا٤بطغي.  - ِ
 الفقر ا٤بنسي.  - ّ
 االمتياز العلمي الذم يؤدم إٔب غركر العلم.  - ْ
 الوضع السياسي.  - ٓ
 ا٤بدرسة.  - ٔ
 األصدقاء.  - ٕ
 البيئة كا٢بي.   - ٖ
 ا٤بدرسْب كاحمليط العلمي.  - ٗ

 األسس الَببوية كا٤بنهج الدراسي. - َُ
"كُب األعصار األخّبة ٤با خف ت قبضةي اإلٲباف على  :يقوؿ الشيخ الغزإب 

زماـ السلوؾ كمبادئ الَببية شرع كل امرئ يتصرؼ ُب حياتو ا٣باصة كمع غّبه بدافع 
من طبيعتو، كمن الظركؼ احمليطة بو، كنشأ عن ذلك ا٫بدار ُب ا٤بستول األخبلقي 

 كالسلوكي كاإلنسا٘ب.
ا٤بدف كالقرل فأرل ما يضيق بو الضمّب كإنِب ألنظر إٔب األحداث ا١بارية ُب 

ا٢بي، كما يقشعر لو البدف الرقيق. كلئن كاف إفبلس ا٤بربْب سبب خذالف كبّب ألمتنا، 
فإف ا٥بجـو الغريب على ببلدنا زادىا بلبلة كضيعة؛ ألنو ىجـو يعمل ُب دأب كعناء 

اد كاإلغراء، على تشتيت قول اإلٲباف كل ما ٘بم عت، كعلى غمر األرجاء بصنوؼ الفس
 حٌب ٚبرج أجياؿ تتقبل اإل٢باد باسم ا٢برية العقلية.

كأغلب النفوس ا٢بائرة، كا١بماعات ا١بائرة ٥با كجهة نظر تستسيغ ُّا أبشع 
 األفعاؿ؛ فإف ا٥بول نسج على بصرىا حجابنا، كأبعدىا عن رؤية الواقع.

فكم من  كحاضر العآب اإلسبلمي تسود تربيتو من ىذا القبيل ضبلالت شٌب،
جهل يسمى علمنا؟ كمن بدعة ٠بيت: سنة؟ كمن ا٫براؼ ٠بي: استقامة؟ كىكذا 
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انتشرت بيننا عناكين مزيفة، كمفاىيم مشوىة، جعلت ا٤بنكر معركفنا، كا٤بعركؼ منكرنا. 
 كأمة تتخبط ُب حياهتا على ىذا النحو ٙبـر من التوفيق ال ٧بالة.

غرب ضبلالت أخرل زادت كإٔب جانب ىذه ا٤بورثات تسربت مع حضارة ال
األمة العليلة مرضنا، فالفوضى تسمى: حرية، كالعبلقات ا١بنسية تسم ى: حبًّا أك 

 صداقة.. كىكذا تضطرب موازين األمور. 
، فإذا  كالَببية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة، كمسلمات ال تقبل جدالن

يوثق بأدُّا كعفافها ساءت البيئة، كسادت أجواءىا الشكوؾ فهيهات أف تنشأ أجياؿ 
 كعدالتها. 

كاألرض اإلسبلمية ُب أمس ا٢باجة إٔب قواعد من الَببية تنهض على أصوؿ دينية 
 . (ُ)ثابتة تشد النفوس إٔب عرل اإلٲباف الراسخ"

  

                                                             

 ( فما بعد، بتصرؼ.ُّٔالغزإب )ص:٧بمد للشيخ  ،( انظر: كيف نفهم اإلسبلـُ)
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 :ػاضطبحثػاضدادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :ػضظاسضخغاظظػاضطبدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 

ٕبسب  رة توضيحية لصور خيانة العبد مع الناس، كال ٱبفى أهنا متفاكتةكىذه صو 
 كىي كذلك متداخلة كغّبىا، كما ًب التنبيو على ذلك غّب مرة:  مفاسدىا،
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 خغاظظػاضطبدػطعػاضظاس:صورػ 
 الصورة الخامسة: الصورة الرابعة: الصورة الثالثة: الصورة الثانية: الصورة األولى:
هر اإلنساف )النفاؽ( أف يظ
 خالؼ ما يبطن.

 أمانات تضيع
 الناس.

خيانة العهود 
 والمواثيق.

في  الخيانة
المعامالت، والخيانة 

 غير في الكسب
 المشروع.

المكر والخداع 
 والغش.

 الصورة العاشرة: الصورة  التاسعة: الصورة  الثامنة: الصورة السابعة: الصورة السادسة:
قطع و الحرابة  وؿ.الغل .السرقة  التجسس.  الغدر. 

 .الطريق
الصورة الثانية  الصورة الحادية عشرة:

 عشرة:
الصورة الثالثة 

 عشرة:
 الصورة الرابعة عشرة:

البخس في الكيل 
 والميزاف.

 المجالس خيانة .اْلُمْسَتَشارَ خيانة 
 .أسرارىا وإفشاء

 الوطن. خيانة

 الصورة الخامسة عشرة:
 

الصورة السادسة 
 عشرة:

 بعة عشرة:الصورة السا

طيُّ الخيانة في الشهادة، و 
إذا ندب لتأديتها،  األخبار

وتحريف الرَّسائل إذا 
 .تحّملها وصرفها
 

الغيبة والنميمة 
 واإلفك والبهتاف.

 :الخيانة في الحكم والقضاء

 ا٣بيانة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ. ظلم اإلنساف لغّبه.

 الصورة الثامنة عشرة:
 والترويج لها  سكرات نشر المخدرات والم   

 الصورة التاسعة عشرة:        
 :خيانة العلم

والتزوير  كتماف الحقأوًًل:  
 والتدليس على الناس.

ثانًيا: عدـ 
 العمل بالعلم.

ثالثًا: اًلبتداع في 
 الدين.

رابًعا: الجهل المركب، والمفاىيم 
 الخاطئة، وسوء التبليغ.
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 ، كما سيأٌب:كثر من صورةمع الناس تتفرع إٔب أكخيانة العبد 
 

 :ػ:ػأنػغظؼرػاإلظدانػخالفػطاػغبطنػاضصورةػاألوضى
 كال ٯبوز عليو " :قاؿ القاضي عياض كيعد ذلك من النفاؽ، 

كقد جاء ُب . (ُ)"ا عن شيء، كىو يبطن خبلفوا بشيء أك ينهى أحدن أف يأمر أحدن 
 . (ِ)((إنو ًل ينبغي لَِنِبيٍّ أف تكوف لو خائنة األعينا٢بديث: ))

أف يضمر بقلبو غّب ما يظهره  ((:خائنة األعين)) :معُب" :قاؿ ا٣بطايب 
فإذا كف بلسانو كأكمأ بعينو إٔب خبلؼ ذلك فقد خاف. ككاف ظهور تلك  ،للناس

 .(ّ)"خائنة األعْب :فسميت ،ا٣بيانة من قبل عينيو
 

 :ػ:ػتضغعػأطاظاتػاضظاسػاضصورةػاضثاظغظ
انة الودائع كاألمانات بعدـ ردٍّىا، أك بإتبلفها، أك إف من أقبح صور ا٣بيانة: خي

 ، كفساد الذٍّمة.من قادر، كىي دليل على خبث النفسبا٤بماطلة ُب أدائها 
كمن شأف ا٤بسلم: أف ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو، كأف ال ٱبوف أخيو كأف ٰبفظ 

وًل المسلم أخو المسلم، ًل يخونو، لو ما ائتمنو عليو كما جاء ُب ا٢بديث: ))
 . (ْ)((يكذبو وًل يخذلو، كل المسلم على المسلم حراـ، عرضو ومالو ودمو

                                                             

 (.ِْْ/ِ) تعريف حقوؽ ا٤بصطفىالشفا ب (ُ)
[، كأبو َْٕٔ[، كالنسائي ]ُُُٓ[، كالبزار ]ِّٖٔ[،  كأبو داكد ]ُّّٗٔأخرجو ابن أيب شيبة ]( ِ)

[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم". ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: َّْٔ[، كا٢باكم ]ٕٕٓيعلى ]
 [.ُٕٖٗٔالبيهقي ]

 (.ِٕٖ /ِمعآب السنن )( ّ)
 [.ُٖٖٗ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: البزار ]َُِٕٗبمذم ]( أخرجو الْ)
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كخيانة ما استؤمن عليو اإلنساف من الودائع كاألمانات من أعظم احملرمات؛ ٤با 
فيها من ا٣ببث، كاإلساءة، كأكل أمواؿ الناس بالباطل، كفساد الذمة، كالتكالب على 

 حطاـ الدنيا.
 

 :ػظػاضطؼودػواضطواثغق:ػخغاظػاضصورةػاضثاضثظ
 أوًًل: تعريف العهد والميثاؽ واأللفاظ ذات الصلة:

العهد: األماف، كاليمْب، كا٤بوثق، كالذمة، كا٢بفاظ، كالوصية. كقد عهدت إليو، 
ىفٍػعىلىن   اهلل عىلىي  عىٍهدي كتب للوالة. كتقوؿ: العهد الذم يي اٍشتيق  أكصيتو. كمنو  :أم ألى

 . (ُ)كذا
لعْب كا٥باء كالداؿ أصل ىذا الباب عندنا داؿ على "ا : سفار  كقاؿ ابن

االحتفاظ بالشيء كإحداث  :قاؿ: أصلو . معُب كاحد، قد أكمأ إليو ا٣بليل
العهد بو. كالذم ذكره من االحتفاظ ىو ا٤بعُب الذم يرجع إليو فركع الباب. فمن ذلك 

ا، كىو من الوصية. :قو٥بم ألف العهد ٩با  ؛كإ٭با ٠بيت بذلك عىًهدى الر جيلي يػىٍعهىدي عىٍهدن
 :ينبغي االحتفاظ بو. كمنو اشتقاؽ العهد الذم يكتب للوالة من الوصية، كٝبعو

 .(ِ)"عهود
 : ، كذكر منهاأف العهد ُب القرآف على أكجو  ابن قتيبة كذكر

َّْٛحمس :قاؿ اهلل  :األماف: عهد - ُ" د٣ِِ س  ُٜ َّ َّإََِل ْٛ ََّخ٣َْس٢ُ ْٛ َّإَِِل٣ِْ ٤ا ُّٝ ِ د
َ
 ىجسَِأ

 .[ْ]التوبة:

                                                             

 (.َُِ/ُ) العْب(، ُٔٓ -ُٓٓ/ِ( )عهد، للجوىرم، مادة: )الصحاحانظر:  (ُ)
 (.ُٕٔ/ْ(  )عهدمقاييس اللغة، مادة: ) (ِ)
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َّْٛحمس :قاؿ اهلل  :كاليمْب: عهد - ِ َََّع٢َْسُت َّإَِذا ِ َّاَّلل  ٣ِْس ًَ ِ َّث ْو٤ُِا
َ
 ىجسَوأ

 .(ُ)[ُٗ]النحل:

َّآَدمََّحمس :قاؿ اهلل  :كالوصية: عهد - ّ َّثَِِن َّيَة ْٛ َّإَِِلُْس ْخ٣َْس
َ
َّأ ْٛ َ ل

َ
 ىجسأ

 .(ِ[)َٔ]يس:
   .(ّ)((حسن العهد من اإليماف إفَّ )) :قاؿ  :كا٢بفاظ: عهد - ْ
 .(ْ)يقاؿ: كاف ذلك بعد فبلف :ماف: عهدكالز   - ٓ
َّحمس :إلبراىيم  كمنو قولو  :كالعهد: ا٤بيثاؽ - ٔ َٕ ََّجةيُِٚ َّإِّّنِ َٓةَل

ِْٝيََّ ِ ةل َُّذّرِي ِِتََّٓةَلََّلََّح٠َةُلََّخ٣ِْسيَّاٙو  ْٞ ِٜ ََّو ةََّٓةَل ًٜ ة َٜ ِ أم: ال يناؿ  ،[ُِْ]البقرة: ىجسل٠ِٚ ةِسَّإ
 .(ٓ)"ذريتك. كالوعد من اهلل: ميثاؽ الظا٤بْب من :ما كعدتك من اإلمامة
 من حيث اعتبار ما يقع ُب القرآف الكرٙب: كزاد ابن ا١بوزم 

ََّخ٣ْسٍَّحمس :كمنو قولو  :الوفاء – ٕ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ْزََث٢ِِ
َ
ةَّوََجْسَٟةَِّْل َٜ  .[َُِ]األعراؼ: ىجسَو

ََّخ٣ًْساحمس :كمنو قولو  :التوحيد – ٖ ِٞ َّالص َْحَ َشَِّي٠َْس
َ َّاَت  ِٞ َٜ َّ

، [ٕٖٙب:]مر  ىجسإِل 

 أم: كحده بقوؿ: ال إلو إال اهلل.
ْنََّل٣َِّصاَّثَيِِْتََّحمس :كمنو قولو  :الوحي  - ٗ

َ
َّأ َ٘ ةِخي َٝ َِّإَوْظ َٛ  ىجسَّوََي٣ِْسَٟةَّإََِلَّإِثَْصا٢ِي

كأ٢بقو بعضهم بالقسم األكؿ، كمعناٮبا  . أم: أكحينا. قالو: ا٢بسن ،[ُِٓ]البقرة:
 متقارب.

                                                             

 (اظرنزىة األعْب النو ) انظر: كقاؿ غّبه: ىو من ا٤بعاىدة على فعل الشيء. ، قالو: ابن قتيبة (ُ)
 (. ْْٖ -ْْٕ)ص:

ًِْسَِّٜيَسة١َِِّٓحمس :كمنو قولو  :وزم قاؿ ابن ا١ب( ِ) ََّب ْٞ َِِّٜ ُق٤َنََّخ٣َْسَّاَّلل  ُٔ ََّح٠ْ َٞ ِي  [.ِٕ]البقرة: ىجساَّل 
"، صحيح على شرط الشيخْب كليس لو علة" :كقاؿ  من حديث عائشة  [َْ] أخرجو ا٢باكم (ّ)

 [.َُٕٖ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُٕٗ] القضاعي الشهابككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: 
انظر:  . كعلى عهد إبراىيم كموسى كعيسى ،يقاؿ: كاف ذلك على عهد النيب  (ْ)

 (.َٗٓ-ٖٗٓ/ِ) معَبؾ األقراف
 (.َِٓ -ِْٗ)ص: تأكيل مشكل القرآف (ٓ)
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ِْٝيَََّٓةَلََّلَّحمس :كمنو قولو  :النبوة – َُ ِ ةل  .(ُ)[ُِْ]البقرة: ىجسََّح٠َةُلََّخ٣ِْسيَّاٙو 

ي  بعد حاؿ، ك٠بٍّ العىٍهدي: حفظ الشيء كمراعاتو حاالن  : قاؿ الراغبك 
 .اعىٍهدن  :الذم يلـز مراعاتو (ِ)ا٤بوثق

ََّمْعب٤ًُلَّحمسقاؿ:  َََّكَن ٣َْس ًَ َّاْٙ َّإِن  ٣ِْس ًَ َّثِةْٙ ْو٤ُِا
َ
أم: أكفوا ٕبفظ  [،ّْ:]اإلسراء ىجسَوأ

  .األٲباف
ِْٝيََّحمس ِ ةل َّاٙو  ََّخ٣ِْسي ََّح٠َةُل ََّل أم: ال أجعل عهدم ٤بن كاف  ،[ُِْ]البقرة: ىجسَٓةَل

  .ظا٤با
َِّحمسقاؿ:  َّاَّلل  َٞ ِٜ ٣ِْسهَِّ ًَ ِ ْوَِفَّث

َ
َّأ ْٞ َٜ كعىًهدى فبلف إٔب فبلف يػىٍعهىدي، أم:  .[ُُُ:]التوبة ىجسَو

  .كأكصاه ٕبفظو ،ألقى إليو العهد
ْسََّي٣ِْسَٟةَّإََِلَّآَدمََّحمسقاؿ:  َٔ  .[ُُٓ:]طو ىجسَوَٙ
َّْٛحمس ْخ٣َْسَّإَِِلُْس

َ
َّأ ْٛ َ ل
َ
  .[َٔ]يس: ىجسأ
ََّي٣َِسَّإَِِل٠َْةحمس َ َّاَّلل  ََّٓةل٤ُاَّإِن  َٞ ِي   .[ُّٖ:]آؿ عمراف ىجساَّل 
ََّٛحمس  [.ُِٓ]البقرة:  ىجسوََي٣ِْسَٟةَّإََِلَّإِثَْصا٢ِي

 كتارة ٗبا جاءت بو الرسلتارة يكوف ٗبا ركزه ُب عقولنا،   كعىٍهدي اهللً 
 ]ذكر كما و كليس ببلـز ُب أصل الشرع كالنة ٗبا نلتزم، كتار ]من التكاليف

ََّحمسٯبرم ٦براىا، كعلى ىذا قولو:  َََّع٢ََسَّاَّلل  ْٞ َٜ َّ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ   .[ٕٓ:]التوبة ىجسَو
َّْٛحمس ٣ُْ٠ِٜ َّ ٌْ ةَََّع٢َُسواََّخ٣ًْساََّجَجَشهََُِّصِي َٝ   .[ََُ:]البقرة ىجسَوَُّك 
َُّ٘حمس ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ ْسَََّك٤ُٟاَََّع٢َُسواَّاَّلل  َٔ   .[ُٓ:]األحزاب ىجسَوَٙ
ًد ا٤بسلمْب، ار ُب عىهٍ ٗبن يدخل من الكف   رع ٱبتص  ُب عرؼ الش   (اٍلميعىاىىدي )ك

وًل ذو َعْهٍد في  ،ًل يقتل مؤمن بكافر)): ، قاؿ ككذلك ذك اٍلعىٍهد

                                                             

 (.ْْٖ -ْْٕ )ص: نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائرانظر:  (ُ)
  ُب )الصحاح(. ذلك فيما ذكره ا١بوىرم  تقدـ ذكر( ِ)
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كباعتبار ا٢بفظ قيل للوثيقة بْب ا٤بتعاقدين: عيٍهدىةه، كقو٥بم: ُب ىذا األمر  ،(ُ)((َعْهِده
 .(ِ)"و أف يستوثق منومر بعيٍهدىةه ٤با أي 

فإف ذا العهد  ((وًل ذو عهد في عهده))كأما قولو: " : قاؿ أبو عبيد
الرجل من أىل ا٢برب يدخل إلينا بأماف فقتلو ٧بـر على ا٤بسلمْب حٌب يرجع إٔب 

َّحمس :كأصل ىذا من قوؿ اهلل  ،مأمنو ِجْصهََُّخِت 
َ
ّْشِكَِْيَّاْظذََجةَرَكََِّأ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َخٌسَّ

َ
ِإَوْنَّأ

ََّ ١٠ََُّي َٜ
ْ
أ َٜ َّ١َُْ ِ ثْٚ

َ
َّأ  ٛ َُِّث َمَّاَّلل  َىَّّلََكَ َٝ حٌب يبلغ  :يعِب ((في عهده)) :فذلك قولو [،ٔ]التوبة: ىجسْع

 من أىل ا٥بند كقاؿ أبو عبيد: إف رجبلن  .ٍب ال عهد لو ،ا٤بأمن أك الوقت الذم توقتو لو
فكتب  فكتب فيو إٔب عمر بن عبد العزيز  ،قدـ عدف بأماف فقتلو رجل بأخيو

قاؿ  .كأمر بالقاتل أف ٰببس ،كيبعث ُّا إٔب كرثة ا٤بقتوؿ ،يؤخذ منو ٟبسمائة دينار أف
كاف يرل دية ا٤بعاىد نصف  أبو عبيد: كىكذا كاف رأم عمر بن عبد العزيز 

فأنزؿ ذلك الذم دخل بأماف منزلة الذمي ا٤بقيم مع ا٤بسلمْب كٓب ير على  ،دية ا٤بسلم
 .(ّ)(("ًل يقتل مسلم بكافر)) :النيب لقوؿ ؛ كلكن عقوبة ،اقاتلو قودن 

                                                             

فقلنا: ىل عهد إليك نيب  عن قيس بن عباد، قاؿ: انطلقت أنا كاألشَب إٔب علي كنص ا٢بديث:  (ُ)
ا من ا ٓب يعهده إٔب الناس عامة؟ قاؿ: ال، إال ما كاف ُب كتايب ىذا، فأخرج كتابن شيئن  اهلل 

ًتًهٍم أدناىم ا٤بؤمنوف تىكىافىأي )) :قراب سيفو، فإذا فيو أىالى  ،ًدمىاؤيىيٍم كىم يىده على من سواىم، كيسعى ًبًذم 
ثنا فعلى نفسو أك آكل ٧بدثن  ا، فعليو لعنة اهلل الى يػيٍقتىلي مؤمن بكافر، كال ذك عهد بعهده، مىٍن أىٍحدىثى حىدى

 يلنسائكا[، ُْٕكالبزار ]، [َّْٓ]أبو داكد ك  [،ّٗٗأٞبد ] أخرجو ((كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب
"، صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاهكقاؿ: " ،[ِِّٔ]كا٢باكم [، ِٖٔ]كأبو يعلى  ،[ّْْٕ]

(( ُب )صحيح ال يقتل مسلم بكافر[. كحديث: ))ُُّٖٔ] يالبيهقأخرجو أيضنا: ك ككافقو الذىيب. 
 البخارم( كسيأٌب.

، للسيوطي ؾ األقرافمعَب (، كانظر: ِٗٓ -ُٗٓ، مادة: )عهد( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ِ)
(، فتح البارم، ِٗٓ/ُ) حاشية الطييب على الكشاؼ(، ُْٔ(، الكليات )ص:َٗٓ -ٖٗٓ/ِ)

 (.ّْٓ/َُللحافظ ابن حجر )
(، كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( َُٕ -َُٓ/ِ)  عيبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث (ّ)

[ُُُ ،َّْٕ ،َّٔٗ ،ُٔٗٓ.] 
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  مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكمكقد أفرد العبلمة 
التماس السعد ُب الوفاء بالبحث ُب كتابو: ) (الوفاء بالوعد) [:ىػَِٗ] سنة ا٤بتوَب

ُب العهد كا٤بيثاؽ ٕبث بعنواف: ) ناصر سليماف العمر، كلؤلستاذ الدكتور (ُ)(بالوعد
 (.القرآف الكرٙب

 .كأكفيت بالعهد كفيت: يقاؿ العهود، "كالعقود:: قاؿ الزجاج 
 العهود. أككد كىي عقد، كاحدىا: كالعقود

 .ذلك ألزمتو تأكيلو: ككذا، كذا ُب فبلف إٔب عهدت: يقاؿ
: فإذا  باستيثاؽ.. من ذلك ألزمتو أنك فتأكيلو: عليو، عقدت أك عاقدتو قلتى

 :كقاؿ الواحدم  .(ِ)با٢ببل" ا٢ببل يعقد كما بو لوكص بغّبه الشيء عقد

 اهلل فرضو كما أحكم، الذم كىو ا٤بعقود، ٗبعُب: العقد، ٝبع العهود، أككد "كالعقود
 .(ّ)ٕباؿ" نقضو إٔب سبيل كال ذلك، أحكم فقد علينا

جاج كمن ا٤بفسرين من قاؿ: إهنما مَبادفاف، كالراجح ما ذكره كل من الز  
 كوف العقد أككد من العهد.  من كالواحدم 

العهد  :كاإلصر ،الثقل كما ال يطاؽ :كاإلصر. اإلصركمن األلفاظ ذات الصلة: 
 .(ْ)الذم ضيع كفرط ُب أدائو

          كاشتقاقو من اإلصار ،اإلصر: بكسر ا٥بمزة، العهد ا٤بؤكد ا٤بوثقكقيل: "
 .(ٓ)"كىو ما يعقد كيسد بو -بكسر ا٥بمزة-

  
                                                             

 (.ُُٕ /ّ) إيضاح ا٤بكنوفانظر:  (ُ)
 (.ُُٖ/ُ(، كانظر: الزكاجر )ُّٗ/ِكإعرابو ) القرآف معا٘ب (ِ)
 (.ُْٖ /ِاَّيد ) القرآف تفسّب ُب الوسيط (ّ)
، البن فارس ،٦بمل اللغة (،ّّٕ)ص:ا٢بميدم ، أليب عبد اهلل ما ُب الصحيحْب تفسّب غريبانظر:  (ْ)

 (.ٖٗ/ُ) (أصرمادة: )
 (.ََّ/ّالتحرير كالتنوير )( ٓ)
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 أف العهد ُب القرآف على كجهْب:   ا١بوزمابن  كذكر
احمس :كمنو قولو  :: الثقلأحدىما ََّيَٚي٠َْةَّإِِْصً ْ٘ ِٝ  .[ِٖٔ]البقرة: ىجسَرب ٠َةََّوَلَََّتْ
َّإِِْصِيحمس :كمنو قولو  :: العهدوالثاني ْٛ ََّذُِٙس َّلََعَ ْٛ َرْشُت

َ
 ،[ُٖ]آؿ عمراف: ىجسَوأ

َّْٛحمس: كقولو َّإِِْص٢َُ ْٛ  .[ُٕٓ]األعراؼ: ىجسَويََقُىََّخ٣ُْ٠
باإلصر  كانت عليهم. كقد ذىب قـو إٔب أف ا٤براد  عهود : اؿ ٦باىدق

 ك٦باىد، كالضحاؾ، كالسدم ، ا٤بذكور ُب البقرة: العهد. منهم ابن عباس
. فبطل على قو٥بم التقسيم(ُ). 

أف العهد يأٌب ٗبعُب: ا٤بيثاؽ. كقد قيل ُب التمييز  كقد تقد ـ قوؿ ابن قتيبة 
 بينهما:

عطيتو عن طيب نفس منك دكف أف يلزمك بو أحد، كىو يستعمل إف الوعد ما أ
َََّكَنَّحمسُب األصل ُب جانب ا٣بّب. كالعهد: ما أخذ عليك.  ٣ًََْس َّاْٙ َّإِن  ٣ِْس ًَ َّثِةْٙ ْو٤ُِا

َ
َوأ

 .[ّْ:]اإلسراء ىجسَمْعب٤ًُلَّ
 كا٤بيثاؽ ُب األصل: العقد سواء بوعد أك بعهد.

ُق٤َنََّخ٣ْسََّحمس: فقولو  ُٔ ََّح٠ْ َٞ ِي ََِّّاَّل  ِٜيسَة١َِِّٓاَّلل  َّ ًِْس َّبَ ْٞ ِٜ  فعهد اهلل [،ِٕ]البقرة: ىجسَّ
: .العهد احملكم :ا٤بيثاؽف ،ا٤بؤكدك  ا٤بوثق :ا٤بيثاؽ ىنا ٗبعُبك  ما أخذه عليهم. 

ًِْسَّحمس :كالنقض معناه: النكث، كما قاؿ  ََّب ْٞ ِٜ َّ ْضل٣ََة ٍَ َقْخَّ َٔ ٙ ِِتََّج َََّك َوَلَّدَُس٤ُٟ٤ا
َْٟسةزًة

َ
ٍةَّأ َِّحمس : كقاؿ ،[ِٗ]النحل: ىجس٤ُٓ  َّيَُسَّاَّلل  َ ٤ًَُنَّاَّلل  ِ ةَُّحجَةي َٝ َّإِج  َٕ َٟ٤ ًُ ِ َُّحَجةي َٞ ِي

َّاَّل  إِن 
َِّ َََّٟسَرََِّإ ْٞ َٝ ََّذ ْٛ يِْسي٣ِ

َ
ِع٤ََِِّْ١َقَّأ ّْ ََّج ُرَّلََعَ ُٗ ةََّح٠ْ َٝ  .[َُ]الفتح: ىجسج 

، بْب العهد كا٤بيثاؽ كاليمْبعن الفرؽ   ا٥بيتمي حجر كقد سئل ابن
 فأجاب:

  

                                                             

 (.ْٗ-ُِ)ص: زىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائرن (ُ)
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يو ُب كذا أكصاه بو ككثقو عليو كالعهد ُب )لساف العهد ا٤بوثق يقاؿ عهد إل
العرب( لو معاف منها: الوصية، كالضماف، كاألمر، كالرؤية، كا٤بنزؿ؛ كأما ا٤بيثاؽ فهو 

أك بصفة من صفاتو على ما  العهد ا٤بؤكد باليمْب، كأما اليمْب فهو ا٢بلف باهلل 
من العهد كا٤بيثاؽ ُب  ما ذكره ا٤بفسركف ُب بياف ا٤براد ٍب عرض  قرر ُب ٧بلو.

 .(ُ)اآليات
الفرؽ ، ك الفرؽ بْب العقد كالعهد، ك الفرؽ بْب العقد كالقسمكذكر ُب )الفركؽ( 

ف :  إالفرؽ بْب العقد كالقسم، فقاؿ: ُب الفرؽ بْب الوعد كالعهد، ك بْب العهد كا٤بيثاؽ
اليمْب  دخلن الدار فتعقدكاهلل أل :العقد ىو تعليق القسم با٤بقسم عليو مثل قولك

  بشيءكىو خبلؼ اللغو من األٲباف كاللغو من االٲباف ما ٓب يعقد  ،بدخوؿ الدار
 .كىذا قبيح كاهلل ،ىذا حسن كاهلل :كقولك ُب عرض كبلمك

 ،الفرؽ بْب العقد كالعهد أف العقد أبلغ من العهد تقوؿ عهدت إٔب فبلف بكذاك 
  .ؽألزمتو باستيثا :كعقدت عليو كعاقدتو ،ألزمتو إياه :أم

أكثقت  :أف ا٤بيثاؽ توكيد العهد من قولك: الفرؽ بْب العهد كا٤بيثاؽكقاؿ: 
  .إذا أحكمت شده ،الشيء

٫بو  ،ا بشرطأف العهد ما كاف من الوعد مقركنن : الفرؽ بْب الوعد كالعهدكقاؿ: 
 :قاؿ اهلل  .على ذلك فأنا عليو كما دمتى  ،كذا  كذا فعلتي   إف فعلتى  :قولك
ْسََّي٣ِسَّْحمس َٔ أعلمناه أنك ال ٚبرج من ا١بنة ما ٓب تأكل من  :أم [،ُُٓ]طو: ىجسَٟةَّإََِلَّآَدمَََّوَٙ

 ،نقض العهد :يقاؿ .٪بازيقتضي اإل الوعدك  ،كالعهد يقتضي الوفاء ،ىذه الشجرة
 .(ِ)أخلف الوعدك 

ا٤بيثاؽ: العهد ا٤بؤكد بيمْب، أك عهد، أك غّب كقاؿ غّب كاحد من ا٤بفسرين: 
ألف أصل  ؛قة كا٤بعاىدة، كىي الشدة ُب العقد كالربط ك٫بوهمفعاؿ من الوثا كىو ذلك،

                                                             

 (.ِِ – ُِ:ص) ا٢بديثية الفتاكلانظر:  (ُ)
 (.ٖٓ -ٕٓ)ص: لعسكرم)الفركؽ(، لباختصار كتصرؼ من ( ِ)
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. كا٤بوثق: ا٤بيثاؽ. كا٤بواثقة: ا٤بعاىدة. النكسار ما قبلها ؛ميثاؽ موثاؽ، صارت الواك ياء
ا٤بيثاؽ: ما كثق بو العهد ": . قاؿ العبلمة ا٤بناكم كمجلس  ،موثق :ا٤بواثيق ٝبعك 

 .(ُ)"ؿ من الوثاقةمفعا :من القبوؿ كاإللزاـ كا٢بلف. كأصلو
كا٤بيثاؽ ىو العهد ا٤بؤكد الذم قد ارتبط " :كقاؿ أبو بكر بن العريب 

 . (ِ)"كانتظم
 .ا٤بيثاؽ الغليط ىو العهد ا٤بؤكد غاية التوكيدك 

 :العهد غّب احملكم كا٤بؤكد. كمنو ، كىوالولثكمن األلفاظ ذات الصلة بالعهد: 
كقاؿ غّبه: الولث: العهد  األصمعي.كلث السحاب، كىو الندل اليسّب، ىكذا فسره 

 . (ّ)كقيل: الولث: الشيء اليسّب من العهد احملكم.
 

 والوعد: بالعهد بالوفاء األمر في ثانًيا: ما جاء
 : اهلل قاؿ (كالوعد بالعهد بالوفاء األمر بابي ) :قاؿ اإلماـ النوكم 

ْو٤ُِاحمس
َ
٣ْسَََِّّوأ ًَ ِ ََِّّث ََّّْٛإِذَاَّاَّلل  ٣َةَّيَةحمس : كقاؿ ،[ُٗ:النحل] ىجسََع٢َْسُت حُّ

َ
َََّّٞأ ِي ٤٠ُاَّاَّل  َٜ ْو٤ُِاَّآ

َ
َّأ

٤دِ ُٔ ًُ ْو٤ُِاحمس : كقاؿ ،[ُ:ا٤بائدة]َّىجسثِةْٙ
َ
٣ْسَََِّّوأ ًَ ٣ْسَََّّإِن ََّّثِةْٙ ًَ  .[ّْ:اإلسراء] ىجسَمْعب٤ًُلََََّّكنَََّّاْٙ

٣َةَّيَةحمس :قولو  ىاأشدٍّ  كمن كثّبة، ذلك ُب كاآليات حُّ
َ
َََّّٞأ ِي ٤٠ُاَّاَّل  َٜ َََّّٛآ ِ ٤ل٤ُنَََّّل ُٔ ََّت

ة ٤ُٚنََّتََََّّلَََّّٜ ًَ ُِب2ََََّّّّْ ًذةََّٖ ْٔ ََِِّّي٠ْسََََّّٜ نََّّْاَّلل 
َ
٤ل٤ُاَّأ ُٔ ةََّت ٤ُٚنََََّّلَََّّٜ ًَ ّْ  ُب كركينا [.ّ-ِ:الصف] ىجستَ

: قاؿ  اهلل رسوؿ أف  ىريرة أيب عن :كمسلم( البخارم )صحيحي

                                                             

 (.َِّ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (ُ)
 (.َّٔ/ُأحكاـ القرآف ) (ِ)
 (.ِِّ/ٓ) ، مادة: )كلث(النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ّ)
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 .(ُ)((آيُة المنافق ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف))
ـَ وصلَّى وزعَم أنَّو مسلم)) اية:رك  ُب زاد  .(ِ)((وإف صا

 .كفاية ذكرناه كفيما كثّبة، ا٤بعُب ُّذا كاألحاديث
 يفيى  أف فينبغي عنو ٗبنهيٍّ  ليس شيئنا إنساننا كعد من أف على العلماءي  أٝبعى  كقد

، ذلك كىل بوعده، ؟ أك كاجبه  كأبو الشافعي   ذىب بينهم؛ خبلؼ فيو مستحبٌّ
 تنزيو كراىة ا٤بكركه كارتكب الفضل، فاتو تركو فلو مستحٌب، أنو إٔب كا١بمهوري  حنيفة

 العريب بن بكر أبو اإلماـ قاؿ كاجب، أنو إٔب ٝباعةه  كذىبى  يأٍب، ال كلكن شديدة،
 كذىبتً : قاؿ العزيز، عبد بن عمري  ا٤بذىب: ىذا إٔب ذىب من أجل   :ا٤بالكي 
 أنك احلف أك كذا، كلك تزك ج: كقولو بسبب الوعدي  ارتبط إف أنو ثالثنا مذىبنا ا٤بالكية

ا كاف كإف الوفاء، كجب ذلك، ٫بو أك كذا، كلك تشتمِب ال  .ٯبب ٓب ميطلقنا كعدن
 ا١بمهور، عند بالقبض إال تلـز ال كا٥ببة ا٥ببة، معُب ُب بأنو يوجبو ٓب من كاستدؿ  

 .(ّ)القبض" قبل تلـز: ا٤بالكية كعند
 بفرض؛ كليس ا١بميع عند إليو مندكب بو مورمأ الوعد إ٪باز: ا٤بهلب قاؿ
 .(ْ)اىػ الغرماء مع بو كعد ٗبا يضارب ال ا٤بوعود أف على التفاقهم

الفرضية، فقاؿ  عدـ على االتفاؽ دعوة ا٢بافظ ابن حجر  كتعقب
: قليل بو القائل لكن مشهور، ا٣ببلؼ فإف مردكد؛ ذلك ُب اإلٝباع "كنقل . 

  

                                                             

 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّصحيح البخارم ] (ُ)
))أربعه من كين  فيو كاف منافقنا خالصنا، كمن كانت فيو خىٍصلىةه منهين   كُب ا٢بديث:  [.ٗٓصحيح مسلم ] (ِ)

نى خىاف، كإذا حد ثى كىذىب، كإذا عا عىهىا: إذا اٍؤٛبًي ىدى غىدىر، كإذا كانت فيو خىٍصلىةه من النٍّفاؽ حٌب يىدى
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْخاصم فىجىر(( صحيح البخارم ]

 .(ُّٕ-ُّٔ )ص: األذكار (ّ)
 (.ُٕ-َٕ/ٖ) البن بطاؿ البخارم،شرح صحيح (، كانظر: َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ْ)
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العزيز  بن عمر بو: قاؿ من أجل :العريب  كابن الرب عبد ابن كقاؿ
"(ُ) . 

 ىل ا٥ببة، ُب ا٣ببلؼ على ا٤بسألة ىذه ُب ا٣ببلؼ بعضهم كخرج: أيضنا كقاؿ
 .(ِ)قبلو أك بالقبض ٛبلك

 ا٤بسألة، ىذه ُب العلم أىل أقواؿ علمت "فإذا :قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب 
 تعأب كاهلل- ا٤بسألة ىذه ُب ٕب يظهر الذم أف فاعلم منهم فريق كل بو استدؿ كما

  اهلل كألف ا٤بنافقْب؛ عبلمات من لكونو ٯبوز؛ ال الوعد إخبلؼ أف: -أعلم
ُِبََّحمس: يقوؿ ًذةََّٖ ْٔ ََِِّّي٠ْسََََّّٜ نََّّْاَّلل 

َ
٤ل٤ُاَّأ ُٔ ةََّت ٤ُٚنََََّّلَََّّٜ ًَ ّْ  إخبلؼ يشمل: عمومو كظاىر ،ىجسَت

 بل جربنا، بو يلـز كال بو، عليو ٰبكم ال الوعد إ٪باز من امتنع إذا الواعد كلكن الوعد،
 كعد ألنو بو؛ الوفاء على ٯبرب ال أنو على األمة علماء أكثر ألف عليو؛ ٯبرب كال بو يؤمر

  .(ّ)"-تعأب اهلل عند كالعلم- ٧بض  ٗبعركؼ
 عن عائشة ، باب: حسن العهد من اإلٲباف (،صحيح البخارم)كُب 

قبل أف يتزوجني َىَلَكْت ولقد على خديجة، ِغْرُت على امرأة ما ِغْرُت ما ))قالت: 
ببيت في الجنة يُػَبشَّْرَىا يذكرىا، ولقد أمره ربو أف ِلَما كنُت أسمُعُو بثالث سنين، 

يُػْهِدي ِفي ُخلَِّتَها ليذبح الشاة ثم   من قصب، وإف كاف رسوؿ اهلل
َها   .(ْ)((ِمنػْ

 ىذا ا٢بديث ىو إىداء النيب ُبحسن العهد " :قاؿ ابن بطاؿ 
 ألجوار خدٯبة اللحم  ا كحفظن  ،ا منو لذمامهارعين  ؛كمعارفها

                                                             

 (.َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ُ)
 (.َِٗ/ٓا٤بصدر السابق ) (ِ)
 (.ُْْ/ّأضواء البياف ) (ّ)

 [.ِّْٓ[، مسلم ]ْْٖٕ، ََْٔ، ِِٗٓ، ُّٖٖ، ُّٕٖ، ُّٖٔبخارم ]صحيح ال (ْ)
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ىذا ا٢بديث ا٢بفاظ كرعاية ا٢برمة كا٢بق،  ُبلعهدىا كذلك قاؿ أبو عبيد: العهد 
  .(ُ)"بر كٝبيع أفعاؿ الرب من اإلٲباف ،من اإلٲباف؛ ألنو فعل البخارمفجعل ذلك 

٤با لو من أثر  ؛ميف احَباـ العهود كا٤بواثيق كاجب إسبلكُب )فقو السنة(: "إ
طيب، كدكر كبّب ُب احملافظة على السبلـ، كأٮبية كربل ُب فض ا٤بشكبلت كحل 

 كتسوية العبلقات. ،ا٤بنازعات
كجاء ُب كبلـ العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم، كحدثهم فلم يكذُّم، 

 .اىػ كظهرت عدالتو، ككجبت أخوتو، ككعدىم فلم ٱبلفهم، فهو ٩بن كملت مركءتو
فإف حسن معاملة الناس، كالوفاء ٥بم، كالصدؽ معهم دليل كماؿ  ؛حق كىذا

 خوة كالصداقة.ا٤بركءة، كمظهر من مظاىر العدالة، كذلك يستوجب األ
 ا مع اهلليأمر بالوفاء ٔبميع العهود كااللتزامات، سواء أكانت عهودن  كاهلل 
 ،:٣َةَّيَةحمس أـ مع الناس، فيقوؿ حُّ

َ
َََّّٞأ ِي ٤٠ُاَّاَّل  َٜ وََّّْآ

َ
٤د٤َُِِّاأ ُٔ ًُ كأم  ،(ِ)[ُ:ا٤بائدة]َّىجسثِةْٙ

                                                             

  عيبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث(، كانظر: ُِٔ/ٗ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ُ)
(ّ/ُّٕ- ُّٗ.) 

ُب قولو   ابن عباس عن (شعب اإلٲباف)أخرج ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالبيهقي ُب (ِ) 
:َّ٣َةَّةيََّحمس حُّ

َ
َََّّٞأ ِي ٤٠ُاَّاَّل  َٜ ْو٤ُِاَّآ

َ
٤دَِّأ ُٔ ًُ ـ، كما فرض، كما حد  يعِب: ما أحل كما حر العهود:  : يعِبىجسثِةْٙ

(، الدر ا٤بنثور ٕ/ِ(، ابن كثّب )ِْٓ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) ُب القرآف كلو، فبل تغًدركا كال تنكيثوا.
 ،كٲبْب ،كشراء ،على نفسو من بيعىي ما عقده اإلنساف  :كقيل [.َْْٕ(، شعب اإلٲباف ]ٓ/ّ)

كقاؿ زيد بن أسلم، العقود  .فيدخل ٙبتها من ا٤بسائل ما ال ٰبصى ،ك٫بو ذلك ،كنكاح ،كطبلؽ ،كنذر
كعقدة العهد، كعقدة ا٢بلف. أخرجو ابن جرير،  ،كعقدة الشركة ،كعقدة اليمْب ،ٟبس: عقدة النكاح

(، َُٓانظر: اإلكليل )ص: كعقدة البيع. :الشركةكذكر بدؿ عقدة  ،كأخرج مثلو عن عبد اهلل بن عبيدة
. ك٫بوه ُب )أحكاـ إهنن ست(، كقاؿ: ُِٖ)ص: البن كىب ،(ا١بامع) ، كُب(ّْٓ/ٗتفسّب الطربم )

عليهم ُب  كالظاىر أهنا عقود اهلل " : قاؿ الز٨بشرم(. ك ِٖٓ/ّالقرآف(، للجصاص )
كقاؿ . (ِِّ/ّركح ا٤بعا٘ب ) (،َُٔ/ُ)." انظر: الكشاؼ دينو، من ٙبليل حبللو كٙبرٙب حرامو.

كبْب العبد، كعقد  العقود باعتبار ا٤بعقود كالعاقد ثبلثة أضرب: عقد بْب اهلل  :الراغب 
كقد توسع الفقهاء كعلماء التشريع فيها،  اْب....بْب العبد كنفسو، كعقد بْب العبد كغّبه من البشر

 =وع أف يرجع إليو ُب مظانو. كانظر: ركحوسع ُب ا٤بوضفينبغي ٤بن أراد التككضعوا ا٤بصنفات الطويلة، 
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٣َةَّيَةحمسا، يستوجب ا٤بقت كالغضب: ا كبّبن تقصّب ُب الوفاء ُّذا االمر يعترب إٜبن  حُّ
َ
َََّّٞأ ِي َّاَّل 

٤٠ُا َٜ َََّّٛآ ِ ٤ل٤ُنَََّّل ُٔ ةََّت ٤ُٚنََََّّلَََّّٜ ًَ ّْ ُِب2َََََّّّت ًذةََّٖ ْٔ ََِِّّي٠ْسََََّّٜ نََّّْاَّلل 
َ
٤ل٤ُاَّأ ُٔ ةََّت ٤ُٚنََََّّلَََّّٜ ًَ ّْ  ىجسَت

 [.ّ-ِ:الصف]
كل ما يقطعو االنساف على نفسو من عهد، فهو مسئوؿ عنو ك٧باسب عليو: ك 

٣َْسَََّكَنََّمْعب٤ًُلَّحمس ًَ َّاْٙ ٣ِْسَّإِن  ًَ ْو٤ُِاَّثِةْٙ
َ
 .[ّْ]اإلسراء:  ىجسَوأ

ةَّحمس :قاؿ  كحق العهد مقدـ على حق الدين: َٜ َّ َُّح٣َةِجُصوا ْٛ َ ََّول ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َواَّل 
ٍءَّخََّ َََّشْ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََّوَليَذ٣ِِ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ُس

ََّٙ َّإِل  َّاَل َْصُ ُٛ َٚيُْس ًَ ََّذ ِٞ َِِّفَّاِّلِي ْٛ وُك َُّح٣َةِجُصواَِّإَوِنَّاْظت٠َََْصُ ِت 
َِّٜيَسةٌقَّ ْٛ ََّوبَي٣َُ٠ْ ْٛ ٤ٍََّْٓمَّثَي٠َُْس  [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسلََعَ

إف حسن العهد من )) :كالوفاء جزء من االٲباف، يقوؿ الرسوؿ  
 .(ُ)((اًليماف

ِيحمس كليس للوفاء جزاء إال ا١بنة: ََّْٛواَّل  َّوََخ٣ِْس٢ِ ْٛ ةَٟةد٣ِِ َٜ
َ
َِّْل ْٛ ٢َُّ َََّّٞ 8َََّّراُي٤َن َٞ ِي َواَّل 

ََّؾ٤ََٚاد٣َِِّ َّلََعَ ْٛ ٢َُّ َُُّيَةُِِو٤َن ْٛ9ََّّ َّال٤َْارِز٤َُن ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّاِّْٙصََّّْ:أ َّيَصِز٤َُن َٞ ِي َّذِي٣َةَّاَّل  ْٛ ٢َُّ َدوَْس

وَنَّ  .(ِ)[ُُ-ٖ]ا٤بؤمنوف:ىجسَّ;َرةِِلُ
  

                                                                                                                                                                    

اختلف العلماء ُب لزـك الوفاء بالعهد، فقاؿ بعضهم:  كقد (.ٗٗ/ٔ) تفسّب ا٤بنار(، ِِّ/ّا٤بعا٘ب )=
ا، كقاؿ بعضهم: إف أدخلو بالوعد ُب كرطة لـز الوفاء ا، كقاؿ بعضهم: ال يلـز مطلقن يلـز الوفاء بو مطلقن 

ثالو ما لو قاؿ لو: تزكج، فقاؿ لو: ليس عندم ما أصدؽ بو الزكجة، فقاؿ: تزكج كالتـز بو، كإال فبل، كم
٥با الصداؽ كأنا أدفعو عنك، فتزكج على ىذا األساس، فإنو قد أدخلو بوعده ُب كرطة التزاـ الصداؽ، 

 دلت بظواىر عمومها على ذلك كاحتج من قاؿ يلزمو، بأدلة منها آيات من كتاب اهلل 
 .(، كا٤بسألة مبسوطة ُب مظاهناّْٖ/ّ...اْب. انظر: أضواء البياف )ثكبأحادي

 تقدـ.( ُ)
ََّراُي٤َنَّحمس ُب )ا٤بعارج(: قولو  :ك٫بوه( ِ) ْٛ َّوََخ٣ِْس٢ِ ْٛ ةَٟةد٣ِِ َٜ

َ
َِّْل ْٛ ٢َُّ َٞ ِي ٤َنPَََّّواَّل  ُٝ ِ ََّٓةن ْٛ َّبَِؼ٣َةَداد٣ِِ ْٛ ٢َُّ َٞ ِي

َواَّل 
Qَََُُِِّّّيَة ْٛ ََّؾًَلد٣ِِ

َّْٛلََعَ ٢َُّ َٞ ِي َصُم٤َنRََُّّو٤َنََّواَّل  ْٗ ُٜ َِِّفََّج٠ ةٍتَّ َٕ ِ وَٙه
ُ
 [.ّٓ-ِّ]ا٤بعارج: ىجسSأ
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َّحمس: نبياء كالرسل كلقد كاف الوفاء خلق األ َ٘ ةِخي َٝ َِِّفَّاَِْٙٗذةِبَّإِْظ ْص ُٖ َواذْ
ة ك٩با يبْب من القرآف شدة صدقو " .(ُ)["ْٓ]مرٙب: ىجسإِٟ ١َََُّكَنََّؾةدَِقَّال٤َْْيِسََّوََكَنَّرَُظ٤ًلََّٟبِيًّ

ٍب كَب ُّذا الوعد، كمن كَب بوعده ُب  ،ُب كعده: أنو كعد أباه بصربه لو على ذٕبو
لة على عظيم صدقو ُب كعده، قاؿ تسليم نفسو للذبح فإف ذلك من أعظم األد

: ةَذاَّدََصىَّحمس َٜ ََِّةجُْوْصَّ َٕ ذََْبُ
َ
َّأ ّّنِ
َ
٠َةِمَّأ َٝ ْ َرىَِِّفَّال

َ
َّأ َّإِّّنِ ََّٓةَلَّيَةَُّبَِن  ْْعَ ١َُّالع  ًَ َٜ َّ ٌَ ةَّثََٚ  ٝ ََِٚ

ََّٞ ةثِصِي َّالؿ  َٞ ِٜ َّ ُ َّاَّلل  ََّػةءَ َّإِْن ََّظذَِجُسِّن َّدُْؤَمُص ة َٜ َّ ْ٘ ًَ َّاْذ ثَِخ
َ
َّأ َّيَة فهذا  ،[َُِ]الصافات: ىجسَٓةَل

َّلَِْٚججِْيَِّحمسكفاءه بو ُب قولو:  كقد بْب  كعده. ١ُ ٚ ََّودَ ة َٝ ْظَٚ
َ
َّأ ة  ٝ  [.َُّ]الصافات: ىجسََِٚ

ُب ىذه اآلية الكرٲبة على نبيو إ٠باعيل بصدؽ الوعد يفهم من دليل  كثناؤه 
، كىذا ا٤بفهـو قد جاء مبينن  :مفهـو ٨بالفتو :خطابو أعِب ا ُب أف إخبلؼ الوعد مذمـو

َّي٤َِْمَّحمس :كقولو   ،خر من كتاب اهلل مواضع أ َّإََِل ْٛ ٤َُُّٚٓب٣ِِ َِِّف ةًٓة َّ ِ َّٟ ْٛ َج٣ُ َٔ ْخ
َ
َِأ
ةَََّك٤ُٟاَّيَْسِشث٤ُنََّ َٝ ِ ةَّوََيُسوهََُّوب َٜ َّ َ ٤اَّاَّلل  ُّ

ْرَٚ
َ
ةَّأ َٝ ِ ١َُٟ٤َّْث َٔ

 .(ِ)..إٔب غّب ذلك[ٕٕ]التوبة: ىجسيَْٚ
، كىو خركج عن -كما تقدـ-كاإلخبلؼ ُب الوعد من صفات أىل النفاؽ 

َّْٛحمس: اعة، كما قاؿ اهلل الط ْزََث٢َُ
َ
َّأ َّوََجْسَٟة َِّإَوْن ََّخ٣ٍْس ْٞ ِٜ َّ ْٛ ْزََث٢ِِ

َ
َِّْل َّوََجْسَٟة ة َٜ َو

ةِظِْٔيََّ َّ  [.َُِ]األعراؼ: ىجسَٙ
ََّخ٣ْسٍَّحمس : فقولو ْٞ أك من كفاء بعهد  ، من طاعة لؤلنبياءأم:  ىجسِٜ

ك ما ركز ُب ، أك عهد يـو الذر، أاسل أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئن عهده إليهم مع الر 
ةِظِْٔيََّحمس عقو٥بم من معرفتو ككجوب شكره. َّ الفسق: ا٣بركج عن الطاعة، أك خيانة  ىجسَٙ

 .(ّ)العهد

                                                             

 (.َِٕ-ٗٗٔ/ِ) فقو السنة (1)
 (.ّْٕ/ّأضواء البياف )( ِ)
 (.ِْْ/ِ(، النكت كالعيوف )ْْٗ /ُ)عز الدين بن عبد السبلـ تفسّب  (ّ)
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َّحمس: َّكقاؿ َٞ ِٜ َّ  ٞ ٤َج ُٗ ََّوََلَ  ٞ َر س  ََِّْق١َََِِّٚلَؿ  ْٞ ِٜ َّ َّآدَةَٟة ْٞ ِ ََّٙه َ َََّع٢ََسَّاَّلل  ْٞ َٜ َّ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ َو
ةِِلَِْيَّ َََّب75ََِّّالؿ  ََِّْق١ِِٚ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةَّآدَة٢ُ  ٝ ًْصُِف٤َنَََِّٚ ُٜ َّ ْٛ ٙ ٤ْاَّو٢َُ ََّود٤ََ ةًٓةَِِّف٤ُٚ76ََّّاَّث١ِِ َّ ِ َّٟ ْٛ َج٣ُ َٔ ْخ

َ
َِأ

ةَََّك٤ُٟاَّيَْسِشث٤ُنََّ َٝ ِ ةَّوََيُسوهََُّوب َٜ َّ َ ٤اَّاَّلل  ُّ
ْرَٚ
َ
ةَّأ َٝ ِ ١َُٟ٤َّْث َٔ

َّإََِلَّي٤َِْمَّيَْٚ ْٛ  [.ٕٕ-ٕٓ]التوبة: ىجس٤ُُٚٓب٣ِِ
ََّلَّحمسكقاؿ:  ُ٘ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َ ْسَََّك٤ُٟاَََّع٢َُسواَّاَّلل  َٔ ََِّمْعب٤ًُلََّوَٙ دْثَةَرََّوََكَنََّخ٣ُْسَّاَّلل 

َ
٤َُّٙنَّاْْل ي٤َُ

ََِّٓٚيًًلََّّ? َّإِل  ٤ًَُن ذ  َٝ َُّت ََّل َِّإَوًذا ِ٘ ذْ َٔ
َّاْٙ وِ
َ
َّأ ٤ِْت َٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ ْٛ َََِّصْرتُ َّإِْن َّاَِّْٙصاُر ُٛ ًَُس َّ ََّح٠ْ ْٞ ََّٙ ْ٘ ََّّىجسُٓ

ََّحمس: ، كقاؿ [ُٔ-ُٓ]األحزاب: َّل َّاَل بِّيَِْي ِٜيَسةَق َّ ُ َّاَّلل  َرَش
َ
َّأ ََِّٖذةٍبَِّإَوذْ ْٞ ِٜ َّ ْٛ َّآدَيْذُُس ة َٝ

َّ ْٛ َْٓصْرُت
َ
أ
َ
َّأ ََّٓةَل ١ُ ٟ ََّوَْل٠ََُْصُ َّث١ِِ َُِٜن  ََّْلُْؤ ْٛ ًَُس َٜ َّ ة َٝ ِ َّل ٌق َُّمَؿّسِ َّرَُظ٤ٌل ْٛ ََّجةَءُز  ٛ َُّث ٍح َٝ ْٗ وَِخ
ََّٞ ة٢ِِسي َّالؼ  َٞ ِٜ َّ ْٛ ًَُس َٜ َٟةَّ

َ
َْٓصْرَٟةََّٓةَلََِّةْػ٣َُسواََّوأ

َ
َّإِِْصِيََّٓةل٤ُاَّأ ْٛ ََّذُِٙس َّلََعَ ْٛ َرْشُت

َ
81ََََّّّوأ ْٞ َٝ َذ

٤َنَّ ُٔ ةِظ َّ َّاْٙ ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
ََِّأ َٕ ِ ًَْسََّذل ََّب ػ [.ِٖ-ُٖ]آؿ عمراف:ىجس82د٤ََِل 

ـ  اهلل  من نقض العهد مبيننا سوء عاقبة من نقض، كحسن حاؿ  كقد ذ
ةَنَّحمس :فقاؿ  ،من أكَب بعهده كمآؿ َٝ ْح

َ
ُق٤اَّاْْل ُٔ ََّوَلََّت٠ْ ْٛ َِّإَِذاَََّع٢َْسُت ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ ْو٤ُِاَّث

َ
َوأ

٤َُٚنَّ ًَ ّْ ةََّت َٜ َّ ُٛ َٚ ًْ ََّح َ َّاَّلل  ِّيًًلَّإِن  َٖ َّ ْٛ ََّيَٚيُْس َ َّاَّلل  ُٛ ُْٚذ ًَ ًَْسَّد٤َِْٖيِس٢َةََّوَْٓسََّج َوَلَّدَُس٤ُٟ٤ا91َََّّب
َّْٛ َّثَي٠َُْس ََّدَرًًل ْٛ ةَُٟس َٝ ْح

َ
َّأ ََّتذ ِزُشوَن َْٟسةزًة

َ
َّأ ٍة  ٤َُّٓ ًِْس َّبَ ْٞ ِٜ َّ ْضل٣ََة ٍَ َّ َقْخ َٔ ََّج ٙ ِِت  ىجسََك

  [.ِٗ-ُٗ]النحل:
ََّحمس ٤َنََّوَلَّت ُٝ ًَْٚ َّتَ ْٛ ٠ُْذ ُٖ َّ َّإِْن ْٛ ََُّٙس ٤َ٢َََُِّّرْْيٌ ةَّي٠َِْسَّاَّلل  َٝ ٠ًةََِّٓٚيًًلَّإِج  َٝ ََِّث ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ واَّث ْؼََتُ

َِّثَةق95ٍََّّ ةَِّي٠َْسَّاَّلل  َٜ ُسََّو َّ ََّح٠ْ ْٛ ةَِّي٠َْسُز َّ[.ٔٗ-ٓٗ]النحل:ىجسََّٜ
كللوفاء بالعهد ٜبرات عظيمة، كآثار طيبة تعود على العبد با٣بّب ُب الدنيا 

خرة، فالوفاء دليل صبلح العبد ُب نفسو، كحسن تعاملو مع اآلخرين، فهو يبِب كاآل
عن  يبتعدعبلقات على أسس راسخة من الصدؽ كاحملبة كسائر األخبلؽ الفاضلة، ك 

ا٣بيانة كسائر األخبلؽ الذميمة، فتثمر تلك العبلقات ثقة من اآلخرين كتعامبلن حسننا، 
حنا كٛباسكنا بْب أفراد اَّتمع، كأجرنا عظيمنا ُب يدـك كال ينقطع، كما أهنا تثمر صبل

 اآلخرة. 
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، قاؿ اهلل كٰببونو الذين ٰببهم اهلل  الوفاء بالعهد من صفات ا٤بتقْبف
 :ذ ِْٔيََّحمس ُٝ ْ َّال َُُّيِتُّ َ َّاَّلل  ََِّإِن  ََّوات ََق ِ ٣ِْسه ًَ ِ َّث ْوَِف

َ
َّأ ْٞ َٜ َّ َّحمس [،ٕٔ]آؿ عمراف: ىجسثَََل َُ يْ َٖ

ّْشِكِْيََّ ُٝ َّلِْٚ َْٝعِجسََِّّيَُس٤ُن ْ َّال َِّي٠َْس ْٛ َََّع٢َْسُت َٞ ِي َّاَّل  َّإِل  َّرَُظ٤ِِلِ َّوَِي٠َْس ِ َّاَّلل  اِْلََصاِمَّ َخ٣ٌْسَِّي٠َْس
ذ ِْٔيََّ ُٝ ْ َّال َُُّيِتُّ َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ ٤اَّل٣َُ ُٝ ََِّةْظَذِٔي ْٛ ةُم٤اََُّٙس َٔ ةَّاْظَذ َٝ  [.ٕ]التوبة:  ىجسَذ

: قاؿ ٤بيثاؽينقضوف اكال  كمن صفات أكٕب األلباب أهنم يوفوف بعهد اهلل 
ْْلَةِبَّحمس :اهلل 

َ
ول٤َُّاْْل

ُ
ُصَّأ  ٖ ةََّحذََش َٝ ِٝيَسةَقCََّّإِج  ْ ُق٤َنَّال ُٔ ََِّوَلََّح٠ْ ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ َّي٤ُِ٤َُنَّث َٞ ِي

 ىجساَّل 
 [.َِ-ُٗ]الرعد:

فكاف عليو،  كمن صفات األبرار أهنم يوفوف بالنذر كما عاىدكا اهلل 
، جزاؤىم جىن ةن  َّ: اهلل كما قاؿ ُب اآلخرة،   اهلل  ككقاية من عذابكثوابنا جزيبلن

َّحمس َََّك٤ًُِرا َِّمَضاُج٣َة َََّكَن ٍس
ْ
أ َٖ َّ ْٞ ِٜ َّ ب٤َُن َّيَّْشَ ثَْصاَر

َ
َّاْْل 5ََِّّإِن  َّاَّلل  َِّيَجةُد َّث٣َِة َّيَّْشَُب ََّخي٠ًْة

َّ ِجًْيا ّْ ََّت ُصوج٣ََة ّجِ َّ َّي6ََّّْ٤َُح ََّويََزة٤َُِن َّثِةَل ْشرِ َّي٤ُِ٤َُن َُّمْعذَِمًْيا هُ ََّْشُّ َََّكَن ة ٤َنََّويُْم7ًًََِّّٜ ُٝ
ِظْيًَّ
َ
ََّوأ ة ًٝ ََّويَتِي ِٗي٠ًة َّمِْع َُّخّج١ِِ َّلََعَ ةَم ًَ َّاٙم  8ََِّّٜا َُّٟصِيُس ََّل ِ َّاَّلل  َّل٤َِْج١ِ ْٛ ُس ُٝ َّجُْمًِ ة َٝ َّإِج  ْٛ ٠ُْس

َّ ٤ًرا ُٗ َُّػ ََّوَل ََّرب٠َِّة9ََّجَضاًء ْٞ ِٜ ََّّإِٟ ةَََّنَةُفَّ َمصِيًصا ْٝ ََّر ََّخُج٤ًظة ة ًٜ ََّّ:ي٤َْ َٕ ِ ََّذل ََّْش  ُ َّاَّلل  ُٛ ٤َََِٓة٢ُ
وًراَّوََّاِْل٤َِْمَّ ةًََّوَُسُ ََّْْٟضَ ْٛ ة٢ُ  ٔ ةََّّ;َٙ َٝ ِ َّث ْٛ ًحَّوََخصِيًصاَّوََجَضا٢ُ واََّج٠   [.ُِ-ٓ]اإلنساف: ىجس>َؾَِبُ

اهلل  ، كيكفرعليو فسيناؿ ُب اآلخرة أجرنا عظيمنا كمن أكَب ٗبا عاىد اهلل 
  قاؿ اهلل ، كيدخلو ا١بنةالسيئاتعنو :: ََّحمس َّاَّلل  ََّيَٚي١ُْ َََّع٢ََس ة َٝ ِ َّث ْوَِف

َ
َّأ ْٞ َٜ ََّو

ة ًٝ ََّيِوي ْجًصا
َ
َّأ ٙ ِِتَّحمس: [، كقاؿ َُ]الفتح: ىجسََِعُيْؤتِي١ِ َّا ِِتَ َٝ ًْ ِ َّٟ ُصوا ُٖ َّاذْ َ٘ انِي َّإَِْسَ َّثَِِن يَة

َّْٛ ٣ِْسُك ًَ ِ وِفَّث
ُ
٣ِْسيَّأ ًَ ِ ْو٤ُِاَّث

َ
ََّوأ ْٛ ُْٝخََّيَٚيُْس ًَ جْ

َ
 [.َْ]البقرة: ىجسأ

ككصيتو الٍب أخذ على بِب إسرائيل ُب   عهدي اهلل: قاؿ الطربم 
، كأهنم ٯبدكنو م أف يبيٍّنوا للناس أمر ٧بمد  :التوراة كتوبنا عندىم أنو رسوؿه

 . اهلل، كأف يؤمنوا بو كٗبا جاء بو من عند اهلل ُب التوراة أنو نيب
َّْٛحمس ٣ِْسُك ًَ ِ وِفَّث
ُ
: كعهديه إياىم أهنم إذا فعلوا ذلك أدخلهم ا١بنة، كما قاؿ جل ىجسأ

َّثََّحمسثناؤه:  ِٜيَسةَق َّ ُ َّاَّلل  َرَش
َ
َّأ ْس َٔ ََّوَٙ َّإِّّنِ ُ َّاَّلل  ََّوَٓةَل ََِّٟٔيًجة ََّيَّشَ َّاثَِْنْ ُٛ ٣ُْ٠ِٜ َّ س٠َْة ًَ ََّوبَ َ٘ انِي ِِنَّإَِْسَ
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َّ َ َّاَّلل  ُٛ ْٓصَْفُذ
َ
ََّوأ ْٛ ٢ُ٤ ُٝ ْرُت َّثِصُُظَِلَّوََيض  ْٛ ٠ْذُ َٜ ََّوآ ََكةَ َّالض  ُٛ ََّوآدَيُْذ ًَلةَ َّالؿ  ُٛ ُذ ْٝ َر

َ
َّأ ْٞ ِ ََّٙه ْٛ ًَُس َٓصًْفةََّٜ

ََّظيِّبََّ ْٛ ََّخ٠ُْس َِصن  ّّ َز
ُ
ََّخَع٠ًةََّْل ْٞ َٝ ََّذ ج٣َْةُر

َ
َََّتْذ٣َِةَّاْْل ْٞ ِٜ ََّج٠ ةٍتَََّتْصِيَّ ْٛ ْدِر٠َٚ ُس

ُ
ََّوَْل ْٛ ةدُِس

َِّ٘ بِي ََّظ٤َاَءَّالع   ٘ ْسََّف َٔ ََّذ ْٛ ٠َُِّْٜس َٕ ِ ًَْسََّذل َصََّب َّ  [.ُِ]ا٤بائدة: ىجسَز
َّثِآيَةد٠ََِّحمسككما قاؿ:  ْٛ ٢َُّ َٞ ِي ََكةَََّواَّل  ٤َنََّويُْؤد٤َُنَّالض  ُٔ ََّحذ  َٞ ِي ْزُذج٣َُةَّلَِّل 

َ
٤٠َُِٜنَََِّعأ 156َّةَّيُْؤ

ْْنَِّ ََّواْْلِ ِ َّاْل ٤َْراة َِِّف ْٛ َِّي٠َْس٢ُ ذ٤ُبًة
ْٗ َٜ َّ َََّيُِسو١َُٟ ِي

َّاَّل  َّمِ 
ُ
َّاْْل َّاَل ِِب  َّالص ُظ٤َل ٤ًَُن َّيَت جِ َٞ ِي

َّاَّل  ِ٘ ي
ََّيََّٚ ََّويَُدّصُِم ّيَِجةِت َّاٙم  ُٛ َّل٣َُ ُّ٘ ََّويُِد صِ

َٗ ْ٠ ُٝ ْ َّال ِٞ ََّي ْٛ ََّوي٣َْ٠َة٢ُ ًُْصوِف َٝ
ْ َّثِةل ْٛ ُمص٢ُُ

ْ
َّاْْلََجةنَِرَّيَأ ُٛ ي٣ِْ

وهََُّوات َّ ُروهََُّوَََٟصُ ٤٠ُاَّث١َِِّوََيض  َٜ َّآ َٞ ِي ََِّةَّل  ْٛ ٙ ِِتَََّكَْٟخََّيَٚي٣ِْ ًٍَْلَلَّا
َ
ََّواْْل ْٛ َّإِِْص٢َُ ْٛ ٤اََّويََقُىََّخ٣ُْ٠ ًُ َج

ُِٚد٤نََّ ّْ ُٝ ْ َّال ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ ١ُ ًَ َٜ َّ ْٟضَِل

ُ
ِيَّأ َّاَّل  َّ ،(ُ)[ُٔٓ -ُٔٓ ]األعراؼ: ىجساَل٤َُّر ةل  :ٓو

ََّٝحمس َذ
َ
ةَّحََّأ َٝ ْخََمَّإِج 

َ
٤َ٢ََُّّأ ْٞ َٝ َٖ َّ ُّْ َّاِْلَ َٕ ِ ََّربّ ْٞ ِٜ َّ َٕ ْٟضَِلَّإَِِلْ

ُ
ةَّأ َٝ ج 

َ
َّأ ُٛ َٚ ًْ ََّح ْْلَةِبَّْٞ

َ
ول٤َُّاْْل

ُ
ُصَّأ  ٖ Cََّذَش

ََِّوَلَّ ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ َّي٤ُِ٤َُنَّث َٞ ِي
ِٝيَسةَقَّاَّل  ْ ُق٤َنَّال ُٔ Dََََّّّح٠ْ َ٘ ْنَّي٤َُؾ

َ
َّث١َِِّأ ُ َمَصَّاَّلل 

َ
ةَّأ َٜ َّيَِؿ٤َُٚنَّ َٞ ِي َواَّل 

َّْٛوََّ ََّرب ٣ُ ََّّيَْزَؼ٤َْن َّاِْلَِعةِب َُّظ٤َء َٓةُم٤اEَََّّويََزة٤َُِن
َ
ََّوأ ْٛ ََّرب٣ِِّ َّوَْج١ِ ةَء ََ ِ َّاثْذ وا ََّؾَِبُ َٞ ِي َواَّل 

و
ُ
َّأ يِّبََح َّالع  اَّوََيًَلجِيًَحََّويَْسرَُءوَنَّثِةِْلََع٠َحِ ََِّسًّ ْٛ ةََّرزَْر٠َة٢ُ  ٝ ٤اَِّم ُٔ َّ جْ

َ
ََّوأ ًَلةَ َِبَّالؿ  ْٔ َُّخ ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ َٙه
َّ ارِ ُحFََّّاِل  َٗ ِ ًَلن َٝ

ْ ََّوال ْٛ ََّوُذّرِي ةد٣ِِ ْٛ ْزَواِج٣ِ
َ
ََّوأ ْٛ َّآثَةن٣ِِ ْٞ ِٜ َّ َح

ََّؾَٚ ْٞ َٜ ََّو َّيَْسُر٤َُٚج٣َة ََّيْسٍن َج٠ ةُت
َّيَْسُر٤ُٚ َّثَةٍب ِ

َُُّكّ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ََّؾَِبGَََّّْن ة َٝ ِ َّث ْٛ ََّيَٚيُْس ََّظًَلٌم ارِ َّاِل  َِب ْٔ َُّخ َٛ ًْ ِ ٠ََِّ ْٛ   ىجسHتُ
 [.ِْ-ُٗ:الرعد]

حٌب كإف كانوا  ا٤بيثاؽ ىو أساس ُب تعامل ا٤بسلمْب مع غّبىم،كالوفاء بالعهد ك 
َّْٛحمس :كىو من أسباب األمن كحفظ ا٢بقوؽ: قاؿ اهلل  من األعداء، وُك ِإَوِنَّاْظت٠َََْصُ

٤َُٚنَّ َٝ ًْ َّتَ ة َٝ ِ َّث ُ ِٜيَسةٌقََّواَّلل  َّ ْٛ ََّوبَي٣ُ٠َْ ْٛ َّثَي٠َُْس ٤ٍََّْٓم َّلََعَ َّإِل  َّاَل َْصُ ُٛ َٚيُْس ًَ ََّذ ِٞ  ىجسثَِؿْيٌَِِّفَّاِّلِي
 [.ِٕ]األنفاؿ:

كسوء مغب ة ا٣بىٍَب كنقض ، جزاء الناكًث كثوابي الواُبللعباد  فبْب اهلل 
 .العهد

                                                             

 (.ٖٓٓ -ٕٓٓ/ُتفسّب الطربم )( ُ)
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 :فقاؿ  بْب الكفر كنقض العهد قرف اهلل كلعظم شأف العهد فقد 
َّحمس ْٞ ِٜ َّ َ٘ َّاًِْْٙج ُٛ َْشتُ َّاَت   ٛ َُّث َّثِةْْلَي٠َِّةِت َُّم٤ََس ْٛ ََّجةَءُز ْس َٔ جْذََُّوَٙ

َ
ََّوأ ِ ًِْسه َّبَ ٤َن ُٝ ِ ََّهةل ِإَوذ92ََّّْْٛ

٠ًَْةَّ ِٝ ََّظ ََّٓةل٤ُا ٤ا ًُ َٝ ََّواْظ ٍة  ٤ ُٔ ِ َّث ْٛ َّآدَي٠َْةُز ة َٜ َّ َُّرُشوا ٤َر َّاٙمُّ ُٛ ٤َََُِّْٓس ٠َة ًْ ََّوَرَذ ْٛ ِٜيَسةَُٓس َّ َرْشَٟة
َ
أ

ةَُّٟ َٝ َّث١َِِّإِي ْٛ ُمصُُز
ْ
ةَّيَأ َٝ َّثِئَْع ْ٘ َُّٓ ْٛ ص٢ِِ ّْ َّثُِس َ٘ َّاًِْْٙج ُٛ ْْشِب٤ُاَِِّف٤َُُّٚٓب٣ِِ

ُ
َّإِنَّْوََيَؿي٠َْةََّوأ ْٛ ََُّّْٛس ٠ُْذ ُٖ

٠َِِْٜيَّ  [.ّٗ-ِٗ]البقرة: ىجس93ُمْؤ
فيها صبلح حا٥بم كمعادىم، كهناىم  إٔب العباد بتكاليف كقد عهد اهلل 

 عن أمور فيها فساد حا٥بم كمعاشهم، كسوء مآ٥بم.
ََّوبِةل٤َْاِِلََّحمس :قاؿ اهلل  َ َّاَّلل  َّإِل  ُجُسوَن ًْ َّتَ ََّل َ٘ انِي َّإَِْسَ َّثَِِن ِٜيسَةَق َّ َرْشَٟة

َ
َّأ َِّإَوذْ ِٞ يْ

َكََّ ًَلةَََّوآد٤ُاَّالض  ٤اَّالؿ  ُٝ رِي
َ
َعةِِْٖيََّو٤ُٓل٤ُاَّل٠ِٚ ةِسَُّخْع٠ًةََّوأ َٝ ْ ْصَّبََّواِْلَذَةََمََّوال ُٔ ةََّإِْخَعةًٟةََّوذِيَّاْٙ

ًْصُِف٤نََّ ُٜ َّ ْٛ جْذُ
َ
ََّوأ ْٛ ٠ُِْٜس ََِّٓٚيًًلَّ َّإِل  ْٛ ُْذ َّد٤ََِل   ٛ َّحمس :كقاؿ  ،[ّٖ]البقرة: ىجسُث َ َواْخُجُسواَّاَّلل 

َّتُّْشَِّ َّذِيََّوَل ََّواْْلَةرِ َعةِِْٖي َٝ
ْ ََّوال ََّواِْلََذةََم ْصَّب ُٔ ََّوبِِشيَّاْٙ َّإِْخَعةًٟة ِٞ يْ ََّوبِةل٤َْاِِلَ ََّػيْبًة َّث١ِِ ُك٤ا

ََّلَّ َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ ةُُٟس َٝ ْح
َ
ْخَّأ َٗ ةََّمَٚ َٜ ََّو ِ٘ بِي َّالع  ِٞ ةِخِتَّثِةْْل٠َِْتََّواثْ َّاْْل٠ُُِتََّوالؿ  ْصَّبََّواْْلَةرِ ُٔ

اْٙ
َّ ََُّمَُُّْيِتُّ َََّكَن ْٞ ََّٜ ََُِّز٤ًرا ةTَََّّذةًل َٜ َّ ٤َن ُٝ ََّويَْسُذ ِ٘ َّثِةْْلُْز َّاَل ةَس ُمُصوَن

ْ
ََّويَأ ََّحجَْز٤َُٚن َٞ ِي اَّل 

َِّ ْخذَْسَٟةَّل
َ
ََِّْق١ََِِّٚوأ ْٞ ِٜ َّ ُ َّاَّلل  ُٛ ََّيَشاثًةَُّم٣ِي٠ًةَّآدَة٢ُ َٞ  :كقاؿ  ،[ّٕ-ّٔ]النساء: ىجسUََْٚكِِصِي

ََّيَٚيْسَُّحمس ْٛ ََّربُُّس ََّخص َم ة َٜ َّ ُ٘ ْ د
َ
َّأ ةل٤َْا ًَ ََّت ْ٘ ََّوَلَُّٓ َّإِْخَعةًٟة ِٞ يْ ََّوبِةل٤َْاِِلَ ََّػيْبًة َّث١ِِ َّتُّْشُِك٤ا ل 

َ
َّأ ْٛ

ََّٜ ٣َْ٠ِٜةََّو ةََّه٣ََصَّ َٜ ٤َاِخَغَّ َّ َصب٤ُاَّاْٙ ْٔ ََّوَلَّتَ ْٛ َِّإَوي ة٢ُ ْٛ ََّْٟصزُُُٓس ُٞ َّإِْمًَلٍقَََّنْ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ْوَلَدُز
َ
ُذ٤ُٚاَّأ ْٔ ةََّت

َُّ َمَّاَّلل  ٙ ِِتََّخص  َطَّا ّْ ُذ٤ُٚاَّاَل  ْٔ ََّوَلََّت َٞ َََّّْٛبَم ةُز ََّوؾ  ْٛ ََّذُِٙس ِ ّْ َّثِةِْلَ
٤ًَُِْٚٔنََّّإِل  ََّت ْٛ ًَٚ ُس 151َّث١ََِِّٙ

ِٝزَيانََّ ْ ََّوال َ٘ يْ َٗ َّاْٙ ْو٤ُِا
َ
ََّوأ هُ ُػس 

َ
َّأ ٌَ ََّحجُْٚ ََّخِت  ُٞ ْخَع

َ
َّأ َِِّهَ ٙ ِِت َّثِة َّإِل  ِٛ َّاِْلَتِي ةَل َٜ َّ َصب٤ُا ْٔ ََّت ََّوَل
٣َةَِّإَوَذا ًَ َّوُْظ ًعةَّإِل  ّْ ََّج ُُ ِ ْو٤ُِاََّّثِةِْْٙٔعِكََّلََُّٟسّٚ

َ
َِّأ ٣ًَِْسَّاَّلل  ِ ََِّةْيِسل٤ُاََّول٤ََََّْكَنََّذآَُّْصَّبََّوب ْٛ ُْٓٚذُ

َّث١َََِِّّٙ ْٛ ةُز َّوَؾ  ْٛ ُصوَنََّذُِٙس  ٖ َّدََش ْٛ ٚ ُس  [.ُِٓ-ُُٓ]األنعاـ: ىجس152ًَ
كٛبادل ُب معصيتو: ما ، كمن الوعيد الشديد ُب حق من نقض عهد اهلل  

 علينا رسوؿ اهلل  قاؿ: قاؿ: أقبل عن ابن عمر جاء ُب ا٢بديث: 
يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم فقاؿ: ))
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تظهر الفاحشة في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إًل فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع 
التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف، إًل 

المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم،  أخذوا بالسنين، وشدة
إًل منعوا القطر من السماء، ولوًل البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد 
رسولو، إًل سلط اهلل عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم 

 .(ُ)(( جعل اهلل بأسهم بينهمتحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إًل
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو 

: (( ما نقض قـو العهد قط، إًل كاف القتل بينهم، وًل ظهرت الفاحشة
في قـو قط، إًل سلط اهلل عليهم الموت، وًل منع قـو الزكاة، إًل حبس اهلل عنهم 

، أم: (ّ)((ا منع قـو الزكاة إًل ابتالىم اهلل بالسنينمُب ا٢بديث: )) ،(ِ)((القطر
 با١بدب كالقحط.

فتبْب أف من أسباب الببلء، ككقوع الظلم كالقتل، كالقحط كا١بدب كالفقر، 
 كالضعف كتسلط األعداء: نقض العهود كا٤بواثيق.

، كالعذاب األليم ُب اآلخرة ،ا٣بسراف أف عاقبة نقض العهد: اآلياتي  كقد بينتٍ 
َّحمس :. قاؿ اهلل العقىب، كسوء كقسوة القلوب ،عناللك  ْٞ ِٜ َِّ ُق٤َنََّخ٣َْسَّاَّلل  ُٔ ََّح٠ْ َٞ ِي اَّل 

َّ ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ رِْض

َ
َّاْْل َِِّف ِعُسوَن ّْ ََّويُ َ٘ َّي٤َُؾ ْن

َ
َّأ َّث١ِِ ُ َّاَّلل  َمَص

َ
َّأ ة َٜ َّ ٤َن ًُ َم ْٔ ََّويَ ِٜيسَة١ِِٓ َّ ًِْس َب

                                                             

. "صحيح اإلسناد"[، كقاؿ: ِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُٕٓٔزار ][، كالبَُْٗ( أخرجو ابن ماجو كاللفظ لو ]ُ)
[، كابن عساكر َِّْ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّّّ/ٖكأخرجو أيضنا: أبو نعيم )

 (: "ركاه البزار كرجالو ثقات".ُّٕ/ٓ)  (.  قاؿ ا٥بيثمئَِ/ّٓ)
رط مسلم، ككافقو الذىيب. [، كاللفظ لو، كقاؿ: صحيح على شِٕٕٓ[، كا٢باكم ]ّْْٔ( أخرجو البزار ]ِ)

[. قاؿ ا٥بيثمي ََّْ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ّٕٗٔكأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]
 (: "ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن ٧بمد كىو ثقة".ِٗٔ/ٕ)

ط(، (: ركاه الطربا٘ب ُب )األكسٔٔ/ّ)  [. قاؿ ا٥بيثميْٕٕٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ّ)
 [.َْٗكرجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: ٛباـ ُب )الفوائد( ]
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ونََّ َّيَْؼََتَُّحمس :كقاؿ  [،ِٕ]البقرة: ىجساْْلَةَِسُ َٞ ِي َّاَّل  ٠ًةََِّٓٚيًًلَّإِن  َٝ ََّث ْٛ ة٣ِِٟ َٝ ْح
َ
ََِّوأ ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ وَنَّث

حََِّوَلَّيَُّ َٜ َّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ْٛ ََّوَلََّح٠ُْوُصَّإَِِل٣ِْ ُ َّاَّلل  ُٛ ٣ُ ُٝ ِ َِِّفَّاْْلِرَصةََِّوَلَّيَُسّٚ ْٛ ََّلََّرًَلَقَّل٣َُ َٕ وَٙهِ
ُ
َّأ ْٛ َضّكِي٣ِ

ٌَّٛ ِِل
َ
ََّيَشاٌبَّأ ْٛ َّحمس  :كقاؿ [، ٕٕ:آؿ عمراف] ىجسَول٣َُ

َ
ْسَّأ َٔ ََّوَٙ َ٘ انِي ِٜيَسةَقَّثَِِنَّإَِْسَ َّ ُ َرَشَّاَّلل 

َكََّ َّالض  ُٛ ََّوآدَيُْذ ًَلةَ َّالؿ  ُٛ ُذ ْٝ َر
َ
َّأ ْٞ ِ ََّٙه ْٛ ًَُس َٜ َّ َّإِّّنِ ُ َّاَّلل  ََّوَٓةَل ََِّٟٔيجًة ََّيَّشَ َّاثَِْنْ ُٛ ٣ُْ٠َِّٜ س٠َْة ًَ ةَََّوبَ
زََّ
ُ
ََّْل ََّخَع٠ًة ََّٓصًْفة َ َّاَّلل  ُٛ َْٓصْفذُ

َ
ََّوأ ْٛ ٢ُ٤ ُٝ ْرُت َّوََيض  َّثِصُُظَِل ْٛ ٠ُْذ َٜ ََّوآ ْٛ ََّظيِّبَةدُِس ْٛ ََّخ٠ُْس َِصن  ّّ

َّ  ٘ ََّف ْس َٔ ََّذ ْٛ ٠ُِْٜس َّ َٕ ِ ََّذل َس ًْ َّبَ َص َّ ََّز ْٞ َٝ ََّذ ج٣َْةُر
َ
َّاْْل َََّتْذ٣َِة ْٞ ِٜ َّ َََّتْصِي ََّج٠ ةٍت ْٛ ْدِر٠َٚ ُس

ُ
َوَْل

َّ ِ٘ بِي َّالع  ََّٓةِظيَحًََّّ>َظ٤َاَء ْٛ ٠َْٚة٤َُُّٚٓب٣َُ ًَ َّوََج ْٛ ة٢ُ  ٠ ًَ ََّٙ ْٛ ِٜيسَةَر٣ُ َّ ْٛ ِق٣ِ ْٔ ََّج ة َٝ  [،ُّ-ُِدة:]ا٤بائ ىجسَِجِ
َّحمسكقاؿ:  َ٘ َّي٤َُؾ ْن

َ
َّأ َّث١ِِ ُ َّاَّلل  َمَص

َ
َّأ ة َٜ َّ ٤َن ًُ َم ْٔ ََّويَ ِٜيَسة١ِِٓ َّ ًِْس ََّب ْٞ ِٜ َّ ِ َّاَّلل  ََّخ٣َْس ُق٤َن ُٔ ََّح٠ْ َٞ ِي َواَّل 

ارَِّ َّاِل  َُّظ٤ءُ ْٛ ٠ًَُْحََّول٣َُ
 ٚ َّال ُٛ َّل٣َُ َٕ ِ وَٙه

ُ
رِْضَّأ

َ
ِعُسوَنَِِّفَّاْْل ّْ َرْشَٟةَّحمس كقاؿ:[، ِٓ]الرعد: ىجسَويُ

َ
َّأ ِإَوذْ

ََّواِْلََذةََمََِّّٜيَسةَقَّ ْصَّب ُٔ َّاْٙ ََّوذِي َّإِْخَعةًٟة ِٞ يْ ََّوبِةل٤َْاِِلَ َ َّاَّلل 
َّإِل  ُجُسوَن ًْ َّتَ ََّل َ٘ انِي َّإَِْسَ ثَِِن

ََِّٓٚيًًلَِّٜ َّإِل  ْٛ ْذُ َّد٤ََِل   ٛ َُّث ََكةَ ََّوآد٤ُاَّالض  ًَلةَ ٤اَّالؿ  ُٝ رِي
َ
َعةِِْٖيََّو٤ُٓل٤ُاَّل٠ِٚ ةِسَُّخْع٠ًةََّوأ َٝ ْ ََّوال ْٛ ٠ُْس

َُّٜ َّ ْٛ جُْذ
َ
83ًََّّْصُِف٤َنََّوأ ْٛ َعُس ُّ جْ

َ
ََّوَلََُّتْصُِج٤َنَّأ ْٛ ةءَُز َٜ ٤َنَّدِ ُٗ ََّلَّتَْعِّ ْٛ ِٜيسَةَُٓس َرْشَٟةَّ

َ
َّأ ِإَوذْ

َّتَْؼ٣َُسو ْٛ جُْذ
َ
ََّوأ ْٛ َْٓصْرُت

َ
َّأ  ٛ َّثُ ْٛ َّدِيَةرُِك ْٞ َِّٜ ََّوَُتْصُِج٤َن84َََّّن ْٛ َعُس ُّ جْ

َ
َّأ ُذ٤َُٚن ْٔ ََّت ٢ََُّؤَلءِ ْٛ جْذُ

َ
َّأ  ٛ ُث

َّدِيََّ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ٠ُِْٜس ةَّ ًٔ ََِّصِي ْٛ ةُدو٢ُ َّ َظةَرىَُّت
ُ
َّأ ْٛ د٤ُُك

ْ
ًُْسَواِنَِّإَوْنَّيَأ ََّواْٙ ِٛ ْ ز َّثِةْْلِ ْٛ ي٣ِْ

ََّتَوة٢َُصوَنََّيَٚ ْٛ ةر٢ِِ
َّ ْٞ َٜ ةََّجَضاُءَّ َٝ ََّذ ـٍ ًْ ُصوَنَّثَِج ُّ ِٗذَةِبََّودَْس َّاْٙ ـِ ًْ ٤٠َُِٜنَّثِجَ َذُذْؤ

َ
َّأ ْٛ َّإِْرَصاُج٣ُ ْٛ و٤َ٢ََُُُّمَص ٌمََّيَٚيُْس
َِّرضَّْ َّإِل  ْٛ ٠ُِْٜس َّ َٕ ِ ََّذل ُ٘ ًَ ّْ ةََّح َٜ ًََشاِبََّو َّاْٙ َػّسِ

َ
َّأ َّيَُصدُّوَنَّإََِل حِ َٜ َّاَِْٙٔية ََّوي٤ََْم جَْية َِّاِلُّ َّاِْلََيةة ٌيَِِّف

َُّ ٤َُٚنََّّاَّلل  َٝ ًْ َّتَ ة  ٝ ََّخ ٍ٘ ةِِ
ََ ِ 85ََّّث ُٛ ََّخ٣ُْ٠ ُُ  ّ ًَََِِّلَُُّيَ جَْيةَّثِةْْلِرَصة َّاِلُّ َّاِْلََيةةَ ُوا َّاْػََتَ َٞ ِي َّاَّل  َٕ ِ وَٙه

ُ
أ

ونََّاَّْٙ َُّح٠ََْصُ ْٛ َشاُبََّوَل٢َُّ ود٤ُاَّحمس كقاؿ: ،[ٖٔ-ّٖ:البقرة]ىجس86ًََّ
ُ
َّأ َٞ ِي ِٜيسَةَقَّاَّل  َّ ُ َرَشَّاَّلل 

َ
َّأ ِإَوذْ ػ

َِّ ََّٚٓ ٠ًة َٝ ََّث َّث١ِِ ْوا ََّواْػََتَ ْٛ َُّه٤٣ُر٢ِِ ََّوَراَء ََّذ٠ََجُشوهُ ١َُٟ٤ ُٝ َّدَْسُذ ََّوَل َّل٠ِٚ ةِس ََّْلُبَّيِن٠ُ ١ُ َِٗذةَب يًًلَّاْٙ
وَنَّ ةَّيَْؼََتُ َٜ 187ََََِّّٞجِئَْطَّ ِي َّاَّل  ٤ُٚاَََّّلَََّتَْعََب  ًَ ّْ ََّح ْٛ َ ةَّل َٝ ِ ُسواَّث َٝ ْنَُُّيْ

َ
د٤َْاََّويُِدج٤َُّنَّأ

َ
ةَّأ َٝ ِ صَُخ٤َنَّث ّْ َح

ًََّ َّاْٙ َٞ ِٜ ةَزٍةَّ َّ َٝ ِ َّث ْٛ ًَََِّلَََّتَْعب٠َ ٣ُ ٌٛ ِِل
َ
ََّيَشاٌبَّأ ْٛ  [.ُٖٖ-ُٕٖ:آؿ عمراف] ىجس188َشاِبََّول٣َُ
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كنقض العهد يورث العداكة كالبغضاء، كىو من أسباب فقداف الثقة. قاؿ اهلل 
 :ٍَْصي٠َْةَّوََّحمس

َ
ََِّأ َّث١ِِ ُِصوا ّٖ ةَُّذ  ٝ ةَِّم ََّخوًّ ََِّنَُع٤ا ْٛ ِٜيَسةَر٣ُ َّ َرْشَٟة

َ
ََّٓةل٤ُاَّإِٟ ةَََّٟؿةَرىَّأ َٞ ِي َّاَّل  َٞ ِٜ

٤ًُنََّ َّيَْؿ٠َ َََّك٤ُٟا ة َٝ ِ َّث ُ َّاَّلل  ُٛ َّيُنَّجِب٣ُُ َّوََظ٤َْف حِ َٜ َّاِْٙٔيَة َّي٤َِْم َّإََِل ََْقةءَ ََّواْْلَ َساَوةَ ًَ
َّاْٙ ُٛ  ىجسثَي٣ُ٠َْ

 [.ُْ]ا٤بائدة:
كالعذاب  ،، كفقداف الثقةكقسوهتا تفرؽ القلوب أف من آثار نقض العهد: فتبْب

ُب اآلخرة، فمنها ما يصيب الناقض ُب دنياه، كمنها ما يصيبو ُب آخرتو، كيتفاكت 
 ذلك بتفاكت ا٣بطر، فإذا عظم ا٣بطر عظم األثر.

َرْشَٟةَّحمس :كالتشريد، قاؿ اهلل  كقوع القتل :كمن آثار نقض العهد
َ
َّأ ِإَوذْ
َْٓصْرتَُّ

َ
َّأ  ٛ َُّث ْٛ َّدِيَةرُِك ْٞ ِٜ َّ ْٛ َعُس ُّ جْ

َ
َّأ ََُّتْصُِج٤َن ََّوَل ْٛ ةءَُز َٜ َّدِ ٤َن ُٗ َّتَْعِّ ََّل ْٛ َِّٜيَسةَُٓس ْٛ جُْذ

َ
ََّوأ ْٛ

َّ 84ََّّْٛتَْؼ٣َُسوَن َّدِيَةر٢ِِ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ٠ُِْٜس َّ ة ًٔ ََِّصِي ََّوَُتْصُِج٤َن ْٛ َعُس ُّ جْ
َ
َّأ ُذ٤َُٚن ْٔ ََّت ٢ََُّؤَلءِ ْٛ جْذُ

َ
َّأ  ٛ ُث
َّْٛ ََّيَٚي٣ِْ َََّّتَوة٢َُصوَن ْٛ ََّيَٚيُْس ٌم َُُّمَص  َّو٤َ٢َُ ْٛ ةُدو٢ُ َّ َُّت َظةَرى

ُ
َّأ ْٛ د٤ُُك

ْ
َّيَأ َِّإَوْن ْسَواِن ًُ ََّواْٙ ِٛ زْ ثِةْْلِ

َّْٛ َّْٛحمس :كقاؿ  [،ٖٓ-ْٖ]البقرة: ىجسإِْرَصاُج٣ُ ََّخ٣َْس٢ُ ُق٤َن ُٔ ََّح٠ْ  ٛ َُّث ْٛ ٣ُْ٠ِٜ َّ َََّع٢َْسَت َٞ ِي اَّل 
َُُّكَِّّ ََِِّّف ٤َن ُٔ ََّحذ  ََّل ْٛ َّو٢َُ ٍة ٠ 56َََّّمص  َّ َٔ َّتَسْ ة  ٜ ِ َََِّّإ ََّرْٚ ْٞ َٜ َّ ْٛ َّث٣ِِ ِْد َََِّّشّ َّاِْلَصِْب َِِّف ْٛ ٣َُّ ْٛ ٣ُ ٚ ًَ ََّٙ ْٛ ٣ُ

ُصوَنَّ  ٖ  [.ٕٓ-ٔٓ]األنفاؿ: ىجس57يَش 
ضل  عن الصراط ا٤بستقيم، فكاف مستحقنا فقد  كمن نقض عهد اهلل  

ََّ٘حمس :لنزكؿ العذاب، قاؿ اهلل  انِي ِٜيَسةَقَّثَِِنَّإَِْسَ َّ ُ َرَشَّاَّلل 
َ
ْسَّأ َٔ َّىجسَوَٙ

َِّ٘حمسَّ:إَلَّأنَّٓةل بِي ََّظ٤َاَءَّالع   ٘ ْسََّف َٔ ََّذ ْٛ ٠ُِْٜس َّ َٕ ِ َسََّذل ًْ َصَّبَ َّ ََّز ْٞ َٝ  [.ُِ]ا٤بائدة: ىجسَذ
كنقض العهد من أعظم ا١بنايات على النفس، فمن نقض العهد فقد أكرد نفسو 

َّحمسَّ:، قاؿ اهلل ا٤بهالك
َ
َّأ ٤َََِّْق ِ َّاَّلل  َّيَُس َ َّاَّلل  ٤ًَُن ِ َُّحَجةي ة َٝ َّإِج  َٕ َٟ٤ ًُ ِ َُّحَجةي َٞ ِي

َّاَّل  َّإِن  ْٛ يِْسي٣ِ
ْجًصاَّ

َ
َّأ َََِّعُيْؤتِي١ِ َ َّاَّلل  ََّيَٚي١ُْ َََّع٢ََس ة َٝ ِ َّث ْوَِف

َ
َّأ ْٞ َٜ ََّو ِع١ِ ّْ ََّج َّلََعَ ُر ُٗ ََّح٠ْ ة َٝ ََِّإِج  َََّٟسَر ْٞ َٝ َذ

ةيََّ ًٝ  فمن نكث ٓب يضر بنكثو غّب نفسو، كٓب ينكث إال عليها. أم: ،[َُ]الفتح: ىجسِوي
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 ت ا٤بتقْبكالوفاء بالوعد كالعهد يدخل ُب باب: الصدؽ، كىو من صفا
ا٤بنافقْب ، كما يقابلو من اإلخبلؼ يدخل ُب باب: الكذب، كىو من صفات ا٤بهتدين

  الفاسقْب.ك 
كالكذبى من قبائح الذنوب، كفواحش العيوب، كىو من السبل ا٤بوصلة إٔب الشر 

عليكم : ))كالفساد، كإٔب النار ُب اآلخرة إف كاف عن عمد، كما جاء ُب ا٢بديث
، وإفَّ اْلِبرَّ يَػْهِدي إلى اْلَجنَّة، وما يزاُؿ الرَُّجُل  بِالصّْْدؽ؛ فَِإفَّ  الصّْْدَؽ يَػْهِدي إلى اْلِبرّْ

يًقا. وإيَّاكم والكِذب؛ فإفَّ  َيْصُدُؽ ويتحرَّى الصّْْدَؽ حتى ُيْكَتَب عند اهلل ِصدّْ
جل يكذُب الكِذَب يْهدي إلى اْلُفُجور، وِإفَّ اْلُفُجوَر يهدي إلى النَّار، وما يزاُؿ الرَّ 

ابًا  .(ُ)((ويتَحرَّى الكذَب حتى ُيكتَب عند اهلِل َكذَّ
عرب با٤بضارع ُب )يصدؽ( ك)يكذب( ك)يتحرل(؛ ليفيد التجدد، كأف ذلك كقد 

ىو شأنو الذم يتكرر منو. كا٤بعُب: ٛبسكوا بالصدؽ كالزموه؛ فإف الصٍّدؽ يوصل إٔب 
، كإف العمل الصاّب  يوصل إٔب ا١بنة، كإف الرجل العمل الصاّب ا٣بالص من كل مذمـو

ليتكرر منو الصدؽ، كيتكرر منو تعمد الصدؽ كالقصد إليو كالتزامو حٌب يكتب عند اهلل 
   كتابة خاصة: صديقنا فيثاب ثواب الصديقْب كيرضى عليو رضاىم. ك)احذركا

الكذب كاجتنبوه(؛ فإف الكذب يوصل إٔب الشر كاالنبعاث فيو، كأف الشر يوصل إٔب 
كأف الرجل ليتكرر منو الكذب كيتكرر منو تعمده كالقصد إليو حٌب يكتب عند النار. 

 .(ِ)طهماهلل كتابة خاصة: كذابنا، فيؤٍب إٍب الكذابْب، كيسخط عليو سخ
َّحمس :ىذا تأكيل قولو  :قاؿ ا٣بطايب  ًََِّٟيٍم ََِِّٙف ثَْصاَر

َ
َّاْْل ََّّ=إِن  ِإَون 

ةَرََِِّٙفََّجِديٍمَّ ج  ُّ  [. ُْ-ُّ]االنفطار: ىجس<اْٙ
  

                                                             

 [ ُب صحيحهما، كاللفظ ٤بسلم.َِٕٔ[، كمسلم ]َْٗٔ( أخرجو البخارم ]ُ)
 (.٦ُُْبالس التذكّب من حديث البشّب النذير، عبد ا٢بميد بن باديس )ص:انظر:  (ِ)
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 .(ُ)كأصل الفجور: ا٤بيل عن الصدؽ، كاال٫براؼ إٔب الكذب"
عن رسوؿ اهلل  كجاء ُب حديث ا٤بناـ الذم ركاه ٠بىيرىةي ٍبني جيٍنديب 

: (( :فانطلقنا، فأتينا بياف عاقبة الكذ اب الذم تبلغ كذبتو اآلفاؽ، قاؿ
وإذا ىو يأتي ، (ِ)وٍب من حديدعلى رجل ُمْستَػْلٍق ِلَقَفاُه، وإذا آخر قائم عليو ِبَكلُّ 

َنو إلى قفاه،  أحد ِشقَّْي َوْجِهو فَػُيَشْرِشُر ِشْدَقُو إلى قفاه، وَمْنِخَره إلى قفاه، وَعيػْ
فَػَيُشقُّ، ثم يَػَتَحوَُّؿ إلى الجانب اآلخر فيفعل بو مثل ما فعل بالجانب األوؿ، فما 

د عليو فيفعل مثل ما من ذلك الجانب حتى َيِصحَّ ذلك الجانُب كما كاف، ثم يعو 
((. كجاء ُب ٛباـً ا٢بديث بيافي حاًؿ ذلك الر جل بأنو الكذ ابي الذم: فعل المرة األولى

ُلَغ اآلفَاؽ، (ّ)ُيَحدُّْث بالكْذبَة)) . كذلك يوجب ا٢بذر من (ْ)((فَػُتْحَمُل عنو حتى تَػبػْ
 ىذه ا٤بعصية. 

بأمور الشريعة  "كىذا ٙبذير من الكذب إال أنو ىنا :قاؿ ابن ا١بوزم 
ما كاف ُخُلٌق َأبْػَغَض إلى ))قالت:  كُب ا٢بديث: عن عائشة  .(ٓ)أخص"

 من الكذب، ولقد كاف الرَّجُل ُيَحدُّْث عند النَِّبيّْ  رسوؿ اهلل 
 باْلِكْذبَِة فما يَػَزاُؿ في نَػْفِسو حتى يعلم أنو قد أحدث منها توبة))(ٔ) . 

                                                             

 (.ُّّ/ْمعآب السنن )( ُ)
 أم: حديدة معوجة الرأس.( ِ)
بالكذبة(( بكسر الكاؼ، كيقاؿ بفتحها، كأنكر بعضهم الكسر إال إذا أراد ا٢بالة كا٥بيئة. مشارؽ األنوار )) (ّ)

(. تقوؿ: كىذىبى كىٍذبىة، كما تقوؿ: رىكىعى رىٍكعىة. انظر: فتح البارم ّّٕ/ُعلى صحاح اآلثار )
 (.َُٔ/ٓ(، فيض القدير )ّّٕٔ/ ٗ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ُّٗ/ٔ)

 [.َْٕٕ، َٔٗٔ، ُّٖٔرم ]البخا( صحيح ْ)
 (.ّٖ/ِ(كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ٓ)
[، َِّ[ كقاؿ: "حسن"، كأخرجو أيضنا: البزار ]ُّٕٗ[، كالَبمذم ]ُِْٓ( أخرجو إسحاؽ بن راىويو ]ٔ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو َْْٕ[، كا٢باكم ]ّٕٔٓكابن حباف ]
 [.ْْٕٓ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]َُِِٖل( ]البيهقي ُب )السنن الكرب 
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من   إلى أصحاِب رسوؿ اهلل ما َكاف ُخُلٌق َأبْػَغضَ ))كُب لفظ: 
الكذبة، فما تزاؿ   الكذب، ولقد كاف الرجل يكذب عند رسوؿ اهلل

 . (ُ)((في نفسو حتى يعلم أنو أحدث منها توبة
 .(ِ)((لم يزؿ معرًضا عنو حتى يحدث توبة)) كُب لفظ:
((؛ إظهارنا لكراىتو الكذب، كتأديبنا لو، كزجرنا عن يزؿ معرًضا عنو لمقولو: "))
 .(ّ)(( من تلك الكذبة الٍب كذُّا"حتى يحدث توبةالعود ٤بثلها. ))

إف الكذب ًل )) :رفع ا٢بديث إٔب النيب  كعن ابن مسعود 
 . (ْ)..((يصلح منو َجدّّ وًل َىْزٌؿ، وًل أف يَِعَد الرجل ابنو ثم ًل يُػْنِجُز لو

ر، كإال فمن كيأٍب ا٤بخرب إذا علم بذلك، ٍب إف علم الضرر فيو، كاف من الكبائ
الصغائر، كإف كانت فيو مصلحة تقاـك ذلك الضرر، صار مندكبنا تارة، ككاجبنا 

 . (ٓ)أخرل
"قد تظاىرت نصوصي الكتاب كالسن ة على ٙبرٙب  :قاؿ اإلماـ النوكم 

 الكذب ُب ا١بملة، كىو من قبائح الذنوب، كفواحش العيوب.
اىرة، فبل ضركرة إٔب نقل كإٝباع األمة منعقده على ٙبرٲبو مع النصوص ا٤بتظ

أفرادىا، كإ٭با ا٤بهم بياف ما ييستثُب منو، كالتنبيو على دقائقو، كيكفي ُب التنفّب منو 
أنو قاؿ:  عن  ا٢بديث ا٤بتفق على صحتو الذم ركاه أبو ىريرة 

 . (ٔ)((آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاف))
                                                             

 [.ُِّٖٓ[، كأٞبد ]َُِٓٗ( أخرجو معمر بن راشد ]ُ)
 [.ْٕٓٔ[، صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو ]ُُّٖٖ( كنز العماؿ ]ِ)
 (.َُٔ/ٓ( فيض القدير )ّ)
ا: [ كقاؿ: "صحيح اإلسناد على شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضن َْْأخرجو ا٢باكم ]( ْ)

 [.ّْْٓالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 (.ُّٕ/ٖ( دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب، البن عبلف )ٓ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ٔ)
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أربع من كن فيو  قاؿ: )) أف النيب  ك كعن عبد اهلل بن عمر 
كاف منافًقا خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منهن كانت فيو َخْصَلٌة من النفاؽ حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خاف، وإذا َحدََّث كذب، وإذا عاىد غدر، وإذا خاصم 

 .(ُ)((فجر
 .(ِ)((وإذا ائُتِمن خاف(( بدؿ: ))إذا وعَد أخلفَ كُب ركاية مسلم: ))

[: كأما ا٤بستثُب منو: فقد ركينا ُب )صحيحي قاؿ ]أعِب: اإلماـ النوكم 
يقوؿ:  رسوؿ اهلل  أهنا ٠بعت البخارم كمسلم(: عن أـ كلثـو 

اُب الذي يصلح بين الناس فَػيَػْنمي خيًرا، أو يقوؿ خيًرا)) . ىذا (ّ)((ليس الَكذَّ
: كٓب أ٠بعو لثـو القدر ُب )صحيحيهما(. كزاد مسلم ُب ركاية لو: قالت أـ ك

ييرخٍّصي ُب شيء ٩با يقوؿ الناس إال ُب ثبلث: يعِب: ا٢برب، كاإًلصبلح بْب الناس، 
. فهذا حديث صريح ُب إباحة بعض الكذب (ْ)كحديث الرجل امرأتو كا٤برأة زكجها

ـي  للمصلحة، كقد ضبط العلماء ما يباح منو. كأحسن ما رأيتيو ُب ضبطو، ما ذكره اإلما
فقاؿ: الكبلـي كسيلةه إٔب ا٤بقاصد، فكل  مقصودو ٧بمودو  (ٓ)لغزإب أبو حامد ا

ٲبيكن التوصلي إليو بالصدؽ كالكذب ٝبيعنا، فالكذب فيو حراـ؛ لعدـ ا٢باجة إليو، كإف 
أمكنى التوصل إليو بالكذب، كٓب ٲبكن بالصدؽ، فالكذبي فيو مباحه إف كاف ٙبصيل 

قصود كاجبنا، فإذا اختفى مسلم من ظآب ذلك ا٤بقصود مباحنا، ككاجبه إف كاف ا٤ب
كسأؿ عنو، كجبى الكذبي بإخفائو، ككذا لو كاف عنده أك عند غّبه كديعة كسأؿ عنها 
ظآبه ييريدي أخذىا، كجبى عليو الكذب بإخفائها، حٌب لو أخربه بوديعةو عنده فأخذىا 

                                                             

 [. ِْٗٓ، ّْ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ٖٓصحيح مسلم ]( ِ)
 .[َِٓٔ[، مسلم ]ِِٗٔصحيح البخارم ]( ّ)
 [.َِٓٔصحيح مسلم ] (ْ)
 (.ُّٕ/ ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ٓ)
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ا على ا٤بودع ا٤بخرب، كلو استحلفو عليها لفى الظآبي قهرنا، كجب ضماهني ، لزمىو أف ٰبى
، ككذلك لو   ، حنثى على األصحٍّ، كقيل: ال ٰبنثي كيورٍّم ُب ٲبينو، فإف حلفى كٓب يورٍّ
، أك إصبلًح ذاًت البْب، أك استمالة قلب اَِّب عليو ُب العفو عن  كاف مقصودي حىٍربو
ا١بناية ال ٰبصل إال بكذب، فالكذبي ليس ٕبراـ، كىذا إذا ٓب ٰبصل الغرضي إال 

ذب، كاالحتياطي ُب ىذا كلٍّو أف يورٍّم، كمعُب التورية: أف يقصدى بعبارتو مقصودنا بالك
صحيحنا ليس ىو كاذبنا بالنسبة إليو، كإف كاف كاذبنا ُب ظاىر اللفظ. كلو ٓب يقصد 

 ىذا، بل أطلق عبارة الكذب، فليس ٕبراـ ُب ىذا ا٤بوضع.
مقصوده صحيح لو أك  "ككذلك كل ما ارتبط بو غرضه  :قاؿ اإلماـ الغزإب 

لغّبه، فالذم لو، مثلي أف يأخذىه ظآبه، كيسألىو عن مالو؛ ليأخذىه، فلو أف ينكرىه، أك 
ارتػكبىها، فػلػو أف ينكرىىا كيػقوؿ: مػا  يسألىو السلطافي عن فاحشػة بينػو كبيػنى اهلل 

، أك مػا شػربػتي   .-مػثبلن -زنيتي
 كا با٢بدكد الرجوع عن اإلقرار.كقد اشتهرت األحاديث بتلقْب الذين أقر  

كأما غرضي غّبه، فمثل أف ييسأؿى عن سرٍّ أخيو فينكرىهي، ك٫بو ذلك، كينبغي أف 
ييقاًبلى بْب مفسدة الكذب كا٤بفسدة ا٤بَبتبة على الصدؽ، فإف كانت ا٤بفسدةي ُب 

، ك  ، كإف كاف عكسيو، أك شك  حىريـى عليو الكذبي مٌب الصدؽ أشد  ضررنا، فلو الكذبي
، كمٌب كاف  ، فإف كاف ا٤ببيحي غرضنا يتعل قي بنفسو، فيستحب  أف ال يكذبى جازى الكذبي
متعلقنا بغّبه، ٓب ٘بز ا٤بسا٧بةي ٕبقٍّ غّبه، كا٢بزـي تركو ُب كل موضعو أيبيحى، إال إذا كاف 

 .(ُ)كاجبنا"
ٍـّ؛ :قاؿ اإلماـ ا٤باكردم  ، كأٍصلي كلٍّ ذى رٍّ لسوء  "كالكذب ًٝبىاعي كلٍّ شى

عواقبو، كخيٍبًث نتائجو؛ ألن و يػيٍنًتجي الن ميمة، كالن ميمة تػيٍنًتجي البغضاءى، كالبغضاءي تؤكؿ إٔب 
 .(ِ)العداكة، كليس مع العداكة أىٍمنه كال راحة؛ كلذلك قيل: من قىل  ًصٍدقيوي قىل  صىًديقيو"

                                                             

 (.ّٖٕ -ّٕٕ األذكار، لئلماـ النوكم )ص:( ُ)
 (.ُِٔأدب الدنيا كالدين )ص: (ِ)
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لشيء "حقيقة الكذب: اإلخبار عن ا: قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب 
على خبلؼ ما ىو عليو. حرمتو الشرائع، ككرىتو النفوس؛ ٤با فيو من فساد القانوف ُب 

 القوؿ كالفعل لو توصل إٔب غرضو بو، فكيف إذا ٓب يوصل إٔب غرض؟! كأشده: 
  .الكذب على اهلل  -ُ
 كىو ىو، أك ٫بوه.  .كثانيو: الكذب على رسوؿ اهلل  -ِ
ي شهادة الزكر ُب إثبات ما ليس بثابت كثالثو: الكذب على الناس. كى -ّ

على أحد، أك إسقاط ما ىو ثابت، ففيو الكذب كا٤بضرة، كتصوير الباطل ُب صورة 
من قوؿ الزكر  ا٢بق، ُب ٦بلس ا٢بق، عند نائب ا٢بق؛ كلذلك حذر النيب 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أشد التحذير كما جاء ُب ا٢بديث: عن أيب بكرة 
: ((قلنا: بلى، يا رسوؿ اهلل. قاؿ: كبر الكبائرأًل أنبئكم بأ ،))؟

أًل وقوؿ الزور، )) -ككاف متكئنا فجلس، فقاؿ:-(( اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين))
 . (ُ)((. فما زاؿ يكررىا، حٌب قلنا: ليتو سكتأًل وشهادة الزور

كرابعها: الكذب للنفس. كىو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاتو، كمن أشده:  -ْ
ا٤بعامبلت، كىو أحد أركاف الفساد الثبلثة فيها، كىي: )الكذب، كالعيب،  الكذب ُب

 .(ِ)كالغش("
"الكذب متضمن لفساد ا٤بعاش كا٤بعاد، كمفاسد  :كيقوؿ ابن القيم 

الكذب البلزمة لو معلومة عند خاصة الناس كعامتهم، كيف كىو منشأ كل شر. فكم 
د، كاستلبت بو من نعم، كتقطعت أزيلت بالكذب من دكؿ ك٩بالك، كخربت بو من ببل

بو من معايش، كفسدت بو مصاّب، كغرست بو عداكات، كقطعت بو مودات، كافتقر 
بو غِب، كذؿ  بو عزيز، كىتكت بو مصونة، كرميت بو ٧بصنة، كخلت بو دكر كقصور، 
كأفسد بو بْب االبن كأبيو، كبْب األخ كأخيو، كأحاؿ الصديق عدكًّا مبيننا، كرد الغِب 

                                                             

 [.ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ِْٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َِٖ/ٓ( بتصرؼ عن )عارضة األحوذم( )ِ)
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كعلى  ،زيز مسكيننا؟! كىل ملئت ا١بحيم إال بأىل الكذب الكاذبْب على اهلل الع
كعلى دينو، كعلى أكليائو، ا٤بكذبْب با٢بق ٞبية كعصبية جاىلية؟!  ،رسولو 

َّحمس :كىل عمرت ا١بناف إال بأىل الصدؽ الصادقْب ا٤بصدقْب با٢بق؟ قاؿ  ْٞ َٝ َذ
ََِّوَكش َّ َّاَّلل  َشَبَّلََعَ َٖ َّ ْٞ  ٝ َِّم ُٛ ْهَٚ

َ
َّأ َٞ س٤ًْىَّلََِْٚكِِصِي َٜ َّ َٛ َٙيَْطَِِّفََّج٠٣َ 

َ
َّأ ََّجةءَهُ ْسِقَّإِذْ Pََّبَّثِةلّؿِ
٤َنَّ ُٔ ذ  ُٝ ْ َّال ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه

ُ
َّأ َّث١ِِ َق ْسِقَّوََؾس  َّثِةلّؿِ ِيََّجةءَ Qَََّّواَّل  َٕ ِ ََّذل ْٛ ََّرب٣ِِّ َّي٠َِْس ةَّيََؼةُءوَن َٜ َّ ْٛ ل٣َُ

ُْٝدِعنَِْيَّ ْ Rَََّّجَضاُءَّال
َ
َّأ ْٛ ََّخ٣ُْ٠ ُ َِصَّاَّلل  ّّ ِيَِِّلَُس َّاَّل  ِٞ ْخَع

َ
َّثِأ ْٛ ْجص٢َُ

َ
َّأ ْٛ ِيََّي٤ُِٚٝاََّويَْجضِي٣َُ َّاَّل 

َ
ْظ٤َأ

٤َُٚنَّ َٝ ًْ  .(ُ)"[ّٓ-ِّ]الزمر: ىجسSََك٤ُٟاََّح
ككما أف الصدؽ خصلة ٞبيدة، كىو من خصاؿ أىل اإلٲباف فإف الكذب من 

 .من صفات أىل النفاؽا٣بصاؿ القبيحة، كىو 
ٝبيع األحواؿ، كأف يكونوا مع عباده أف يبلزموا الصدؽ ُب  كقد أمر اهلل 

: الصادقْب؛ ألف الصدؽ سبيل النجاة من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة. قاؿ اهلل 

ةدِرِْيََّحمس َىَّالؿ  َٜ ََّوُك٤ُٟ٤اَّ َ ٤اَّاَّلل  ُٔ ٤٠ُاَّات  َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ
َ
: اصدقوا، كالزموا "أم[، ُُٗ]التوبة: ىجسيَةَّأ

 . (ِ)ٯبعل لكم فرجنا من أموركم ك٨برجنا"الصدؽ تكونوا مع أىلو، كتنجوا من ا٤بهالك، ك 
"الصدؽ خصلة ٧بمودة؛ ك٥بذا كاف بعض  :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

ٓب ٘برب عليو كذبة ال ُب ا١باىلية كال ُب اإلسبلـ، كىو عبلمة على  الصحابة 
 .  (ّ)اإلٲباف، كما أف الكذب أمارة على النفاؽ، كمن صدؽ ٪با"

ؤلخبلؽ الفاضلة فهو الصادؽ األمْب ىو األسوة ا٢بسنة ل كرسولنا 
بشهادة من آمن كمن ٓب يؤمن استكبارنا أك خوفنا على الز عامة أك ا٤بكانة أك العتباراتو 

 أخرل.

                                                             

 (.ّْٕ -ّٕ/ ِمفتاح دار السعادة( )( بتصرؼ عن )ُ)
 (.َِّ/ْكثّب )  تفسّب ابن (ِ)
 (.ُْٖ/ٔا٤بصدر السابق )( ّ)
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ِْٟشْرَّحمسقاؿ: ٤با نزلت:  ،كقد جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عباس  
َ
َوأ

َْٓصبِْيََّ
َ
َّاْْل َٕ ؿ اهلل كرىطك منهم ا٤بخلصْب، خرج رسو [، ُِْ]الشعراء: ىجسَيِؼَْيدَ
 (( :فقالوا: من ىذا؟ فاجتمعوا يا صباحاهحٌب صعد الص فا فهتف ،))

أرأيتم إف أخبرتكم أف خياًل تخرج من سفح ىذا الجبل، أكنتم إليو، فقاؿ: ))
فإني نذير لكم بين يدي عذاب ؟((، قالوا: ما جر بنا عليك كذبنا، قاؿ: ))مصدقي

 .(ُ)((شديد
كما –ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة  من الغدركذلك كخيانة العهد يعد  

 .-سيأٌب بياف ذلك ُب ا٢بديث عن الغدر
امها كالوفاء ُّا، الشركط االتية، فمن ٯبب احَب كقد ذكر أىل العلم للعهود الٍب 

 ذلك:
 حكاـ الشرعية ا٤بتفق عليها.ا من األأال ٚبالف حكمن  - ُ
 ادة.اإلر يسلب  تكوف عن رضا كاختيار؛ فإف اإلكراهأف  - ِ 

 يكوف أف تكوف بينة كاضحة، ال لبس فيها كال غموض حٌب ال تؤكؿ تأكيبلن  - ّ
 ا لبلختبلؼ عند التطبيق.مثارن 

 ا٢باالت االتية: نقض العهود إال ُب إحدلكال ت
إذا كانت مؤقتة بوقت، أك ٧بددة بظرؼ معْب، كانتهت مدهتا، كانتهى  - ُ
 ظرفها.

 .إذا أخل العدك بالعهد - ِ
 .(ِ)هرت بوادر الغدر كدالئل ا٣بيانةإذا ظ - ّ

                          ***   *** 

                                                             

 [.َِٖ[، مسلم ]ُْٕٗ، َْٕٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َْٕ -َِٕ/ِ) انظر ذلك ُب )فقو السنة( (ِ)
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 : لطيفة
ليقتلو فقاؿ: أيها األمّب عندم كدائع للناس  طلب رجبلن ا٢بجاج ٰبكى أف 

ال بكفيل، فخرج الرجل يطلب  فأمهلِب حٌب أردىا، فأعرض عنو كقاؿ: ال أطلقك إ
ٝبيل الوجو من أقارب ا٢بجاج فقالو  بلن لو كمعو ٝباعة ا٢بجاج، فوجد رجيكف كفيبلن 

لو: ما ا٠بك؟ فقاؿ: عبد الكرٙب، فأخربه بقصتو مع ا٢بجاج، فقاؿ: أنا أكفلك عنده. 
ككفلو عند ا٢بجاج، فقاؿ لو ا٢بجاج: إف ٓب يأت أقتلك مكانو كإف بيِب كبينك قرابة. 

كفيل، كأمر قاؿ: نعم، فذىب الرجل كرد كدائع الناس فلما أبطأ على ا٢بجاج طلب ال
بقتلو فقاؿ لو: دعِب أصلي ركعتْب ٍب أفعل ما أردت، فصلى ركعتْب ٍب قاؿ: يا رب إف 

أل٘ب عبد الكرٙب كأنت الكرٙب. ٍب رفع السياؼ سيفو كأراد ضربو،  ؛الرجل اطمأف إٕب  
إٔب القتل؟ كا٢بجاج يسمع فقاؿ:  كإذا بالرجل قد أقبل فقاؿ لو السياؼ: كيف رجعت

َّْٛحمس :رد٘ب قولو  َََّع٢َْستُ َّإَِذا ِ َّاَّلل  ٣ِْس ًَ ِ َّث ْو٤ُِا
َ
وِفَّحمس ،[ُٗ]النحل: ىجسَوأ

ُ
٣ِْسيَّأ ًَ ِ َّث ْو٤ُِا

َ
َوأ

َّْٛ ٣ِْسُك ًَ ِ كالوفاء بالعهد من اإلٲباف، فبل أخرج من اإلٲباف ألجل حياة  [.َْ]البقرة: ىجسث
 . (ُ)ذىبا فقد عفوت عنكماازائلة، فقاؿ ا٢بجاج: 

 
ػ ػاضططاطالت،اضرابطظاضصورة ػسي ػاضخغاظظ ػزغرػاضصدبوػ:

 اضطذروع:
 .-كما تقدـ–كا٣بيانة ُب ىذا الباب تعد من خيانة النفس 

كال ٱبفى ما يَبتب على الكسب غّب ا٤بشركع من اإليذاء كاإلضرار باآلخرين، 
؛ ألنو ال يصدؽ ُب تعاملو ، كاإلضرار ُّمفهو يدخل ُب صور خيانة العبد مع الناس

 اْب....كيكذب ، كيدلس،كيزكر ،الناس، بل يغش

                                                             

 (.ٔٔ-ٓٔ /ِ) اَّالس الوعظية ُب شرح أحاديث خّب الربيةانظر:  (ُ)
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كضع اإلسبلـ ضوابط للمعامبلت ا٤بالية، فأحل البيع، كحـر الربا، كالرشوة، كقد 
كالغش، كا٣بداع، كالتزكير، كالتغرير، كا٤بكر، كا٤بكس، كا٢بلف الكاذب، كالتلبيس، 
كالغلوؿ كاالختبلس، كالتطفيف ُب الكيل، كالبخس ُب ا٤بيزاف، كأكل أمواؿ الناس 

، فهذه األفعاؿ كاألكصاؼ القبيحة ال تكوف (ُ)اإلسراؼبالباطل، كهنى عن التبذير ك 
؛ ألف  طهارة نفًسو مكتسبة من عقيدتو كإٲبانو باهلل  كاإلٲباف  ،خيليقنا للمسلم ٕباؿو

يقتضي العمل الصاّب، كحسن ا٣بلق، كال يتجانس مع تلك األفعاؿ كاألخبلؽ 
 الذ ميمة.

 ا٤بعاملة كالربٍّ كالتقول، كقد جاءت التشريعات ٙبث  التجار على الصٍّدؽ ُب
. ، كقد تقدـكتنهى عن الغش كا٣بداع كالت ضليل  بياف ذلك مفصبلن

 
  

                                                             

، كىو من األمراض االُ) جتماعية كاالقتصادية ا٣بطّبة الٍب هتدد ( ال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ خيليقه مذمـو
األمم كالشعوب؛ فإف  البذخ كالَبؼ ىدره للماؿ ُب غّب فائدة، كيؤثر على طبقات اَّتمع األخرل من 
الفئة ا٤بتوسطة كالفقّبة. فضبلن عن تسببو ُب معاصي ك٨بالفات، كقصد السمعة كالرياء، كالتقصّب ُب 

ت، كقد يؤدم إٔب تضييع كثّب من ا٢بقوؽ كالواجبات، من حيث طلب ا٢بق، كالتكاسل عن أداء الطاعا
إِْر٤َاَنَّحمسا٤ببذٍّرين للماؿ:  االنشغاؿ ٗبلذات الدنيا كنعيمها، كالغفلة عن اآلخرة. كقد ٠بى اهلل 

َيةِلْيَِّ ألهنم يفسدكف نظاـ ا٤بعيشة بإسرافهم، كيكفركف النعمة بعدـ حفظها، كعدـ  [؛ِٕ]اإلسراء: ىجسالؼ 
٤ًراحمسمواضعها باالعتداؿ، كلذلك قاؿ عقبو: كضعها ُب  ُّ َٖ َّ يَْمةُنَّلَِصّب١ِِ ، أم: "إف  الشيطاف ىجسَوََكَنَّالؼ 

يعمل، كأعمالو كلها ُب الض بلؿ كاإلضبلؿ، فقد ضي ع أعمالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب 
ع أموالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو ا٣بّب. كىو جاد ُب ذلك، ضارو عليو؛ لرسوخو ُب نفسو. كا٤ببذٍّر يضيٍّ 

أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كقد أخذت عادة التبذير ٖبناقو كاستولت عليو؛ فهو أخو الشيطاف؛ ٤بشاركتو لو ُب 
كصفو، كمشاركة األخ ألخيو. كىو أخوه بامتثالو ألمره، كصحبتو لو ُب ا٢باؿ كُب ا٤بآؿ، كُب سوء العاقبة 

(. كانظر ذلك مفصبلن َِٓ/ُُ(، كانظر: تفسّب ا٤بنار )ِّْ/ُديس )ُب العاجل كاآلجل. آثار ابن با
 (.ّٖٖ-ُٖٓٓب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:
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 :ػ:ػاضطصرػواضخداعػواضعشػاضخاطدظاضصورةػ
كما تقدـ ُب غّب – إف من معا٘ب ا٣بيانة: ا٤بكر كا٣بداع كاالحتياؿ كالغش

المكر ُب لفظ: ))((. ك المكر والخديعة في النَّاركقد جاء ُب ا٢بديث: ))،-موضع ػ
   .(ُ)((والخديعة والخيانة في النَّار

( : قاؿ ا١بوىرم  ")ا٤بكر(: االحتياؿ كا٣بديعة، كقد مكر بو فهو )ماكره
ك)مىك ار("

(ِ). 
تػىلىوي كأراد بو ا٤بكركه من  كخىدىعىوي ٱبىٍدىعيوي ًخٍدعنا مثلي: سىحىرىهي يىٍسحىريهي ًسٍحرنا، أم: خى

ديعىة. كا٣بىٍدعىةي ا٤برةي الواحدة. كاال٬ًبداع: الرٍّضا با٣بىدٍع. حيث ال يعلم. كاالسم: ا٣ب
 . (ّ)كالت خاديع: الت شىب و با٤بخدكع. كا٣بيٍدعىة: الر جلي ا٤بخدكع"

كا٣بداع يشبو الكيد إال أف ٜبة فرقنا بينهما. قاؿ العسكرم: "الفرؽ بْب ا٣بدع 
اجتبلب نفع أك دفع ضر، كال كالكيد: أف ا٣بدع ىو إظهار ما يبطن خبلفو، أراد 

يقتضي أف يكوف بعد تدبر كنظر كفكر. أال ترل أنو يقاؿ: خدعو ُب البيع: إذا غشو 
 .(ْ)من جشع، كأكٮبو االنصاؼ"

الكيد ُب أنو ال يكوف إال مع تدبر كفكر إال أف الكيد أقول  :كقاؿ: "ا٤بكر مثل
 .(ٓ)من ا٤بكر.."

  

                                                             

[ عن أنس، كسكت عنو الذىيب ُب )التلخيص(. كركاه أبو داكد ُب )مراسيلو( ٕٖٓٗأخرجو ا٢باكم ]( ُ)
 سبلن ٨بتصرنا. كا٢بديث إسناده حسن، كقد تقدـ ٚبرٯبو.[ عن ا٢بسن ]البصرم[ مر ُٓٔ]

(، كانظر: مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: )مكر( ُٖٗ/ِ( الصحاح، للجوىرم، مادة: )مكر( )ِ)
 (.ّٖٖ/ُ(، ٦بمل اللغة )ّْٓ/ٓ)

 (.ُُٓ/ُ(، العْب )َُُِ/ّ( الصحاح، مادة: )خدع( )ّ)
 (.ِٖٓ( الفركؽ اللغوية )ص:ْ)
 (.َِٔصدر السابق )ص:( انظر: ا٤بٓ)
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س وء با٤بٍمكيور بو ُب غفلة منو عما يراد بو، كعدـ كقيل: ا٤بكر: إرادىة ا٤باكر ًفٍعل ال
حذرًه من شرٍّ يأتيو من جهة ا٤باًكر. أما ا٣بداع فهو تدبّبي ًفٍعلو خىًفيٍّ يقـو بو ا٤بخادع؛ 
إليقاًع الضرًر كالشرٍّ با٤بخدكع من حيث ٓب ٰبذر كيتنبو، كأف يرقب ا٤بخدكع قدـك 

 السوء من بابو فيفجأه من باب آخر.
 قاؿ: كاف النيب  ،ء ُب ا٢بديث: عن ابن عباس كقد جا

، واْمُكْر لي وًل يدعو يقوؿ: )) ، واْنُصْرِني وًل تَػْنُصْر َعَليَّ ربّْ َأِعنّْي وًل تُِعْن َعَليَّ
..  .(ُ)(( ا٢بديثَتْمُكْر َعَليَّ

")مكر اهلل(: إيقاع ببلئو بأعدائو دكف أكليائو. كقيل: ىو  :قاؿ ابن األثّب 
لعبد بالطاعات، فيتوىم أهنا مقبولة كىي مردكدة. كا٤بعُب: أ٢بق مكرؾ استدراج ا

 .(ِ)بأعدائي ال يب. كأصل ا٤بكر: ا٣بداع. يقاؿ: مكر ٲبكر مكرنا"
"ا٤بكر كا٣بديعة: متقارباف، كٮبا ا٠باف لكل فعل يقصد  :كقاؿ الراغب 

 فاعلو ُب باطنو خبلؼ ما يقتضيو ظاىره، كذلك ضرباف:
: أحدىما كىو األشهر عند الناس كاألكثر، كذلك أف يقصد فاعلو إنزاؿ : مذمـو

المكر والخديعة في ))بقولو:  مكركه با٤بخدكع، كىو الذم قصده النيب 
 . كا٤بعُب: أهنما يؤدياف بقاصدٮبا إٔب النار.(ّ)((النَّار

: على عكس ذلك، كىو أف يقصد فاعلهما إٔب استجرار ا٤بخدكع والثاني
 لحة ٥بما، كما يفعل بالصيب إذا امتنع من تعلم خّب. كا٤بمكور بو إٔب مص

                                                             

[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ُٕٕ[، كعبد بن ٞبيد ]ُٕٗٗ[، كأٞبد ]َِّٗٗأخرجو ابن أيب شيبة ] (ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح". ُّٓٓ[، كالَبمذم ]َُُٓ[، كأبو داكد ]َّّٖ[، كابن ماجو ]ٓٔٔ]

[، كابن حباف َٕٔ( ][، كُب )عمل اليـو كالليلةَُّٖٔكأخرجو أيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]
 [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد".َُُٗ[، كا٢باكم ]ُُُْ[، كالطربا٘ب ُب )الدعاء( ]ْٕٗ]

 (.ّْٗ/ ْ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مكر( )ِ)
 ( سيأٌب ٚبرٯبو.ّ)
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كقد قاؿ بعض ا٢بكماء: ا٤بكر كا٣بديعة ٧بتاج إليهما ُب ىذا العآب، كذلك أف 
السفيو ٲبيل إٔب الباطل كال ٲبيل إٔب ا٢بق كال يقبلو؛ ٤بنافاتو لطبعو، فيحتاج أف ٱبدع عن 

لفطاـ. كليس ىذا حث على باطلو بزخارؼ ٩بوىة كما ٱبدع الطفل عن الثدم عند ا
 تعاطي ا٣ببث، بل ىو حث على جذب الناس إٔب ا٣بّب باالحتياؿ. 

ُهُروَن حمس:  عة ضربْب: سيئنا كحسننا قاؿ اهللكلكوف ا٤بكر كا٣بدي ٍْ ََ َح ِي َواَّله
َٔ َحتُٔرُ  ُْ وىَهَِم 

ُ
ْهُر أ ٌَ ًْ َغَذاٌب َشِديٌد َو ُٓ َ يِّئَاِت ل   [. َُ]فاطر: ىجسالصه

ٝ َّحمس :كقاؿ  َََِّٚ ٤ًرا ُّ َُّج َّإِل  ْٛ ََّزاَد٢ُ ة َٜ َّ ََِّٟشيٌص ْٛ ََّجةَء٢ُ رِْض42ََّّة
َ
َّاْْل َِِّف َجةًرا ْٗ اْظذِ

َِّ١ِٚ٢ْ
َ
َّثِأ ّيُِئَّإِل  ُصَّالع  ْٗ َٝ ْ َّال ُْ ّيِئََِّوَلََُّيِي َصَّالع  ْٗ َٜ  [.ّْ-ِْ]فاطر: ىجسَو

َّحمس :كقاؿ 
َ
َّاْْل ُٛ َّث٣ِِ ُ َّاَّلل  َُ ََُّيِْع ْن

َ
َّأ يِّبَةِت َّالع  ُصوا َٗ َٜ َّ َٞ ِي َّاَّل  َٞ ِٜ

َ
َِأ
َ
 ىجسرَْضَّأ

 [.ْٓ]النحل:
، (ُ)فخص  ُب ىذه اآليات: السيء من ا٤بكر؛ تنبيهنا على جواز ا٤بكر ا٢بسن

ََّٞحمسفقاؿ:  ةِٖصِي َٝ ْ َّال ََّرْْيُ ُ ََّواَّلل  ُ َصَّاَّلل  َٗ َٜ ُصواََّو َٗ َٜ  [.ْٓ]آؿ عمراف: ىجسَو
كأما الكيد: فإرادة متضمنة الستتار ما يراد عمن يراد بو، كأكثر ما يستعمل ذلك 

، كمٌب قصد بو خّب فمحمود، كعلى الوجو ُب الشر،  كمٌب قصد بو الشر فمذمـو
 احملمود.

ْن يََشاَء حمس :قاؿ 
َ
يِِم إَِله أ ٍَ ْ َِ ال َخاهُ ِِف دِي

َ
ُخَذ أ

ْ
ا ََكَن َِلَأ ٌَ ُٔشَف  َنَذلَِم نِْدَُا َِلُ

 ُ  [.ٕٔ]يوسف: ىجساَّلله
ٌِ حمس : كعلى ذلك االستدراج منو أيضنا ٫بو قولو  ًْ ُٓ َْ َخيُْد ََل َشنَْصخَْدرُِج

َٔن  ٍُ خٌِْي  182َحْػيَ ٌَ ًْ إِنه َنيِْدي  ُٓ َ ْمِِل ل
ُ
 .(ِ)"[..ُّٖ-ُِٖ]األعراؼ: ىجس183َوأ

  

                                                             

رب ))ا٢ب: ٯبوز ا٤بكر ٗبن ٯبوز إدخاؿ األذل عليو، كىم الكفار كاحملاربوف، كما قاؿ النيب ( ُ)
 (. كا٢بديث متفق عليو. ِٓٔ/ِخدعة((. جامع العلـو كا٢بكم )

 (.ِٓٓ -ِْٓ( الذريعة إٔب مكاـر الشريعة )ص: ِ)
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 كما يعنيا ىنا: ا٤بذمـو من ا٤بكر، كا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة.
كمن اآليات الٍب تدؿ  على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبة للمكر كا٣بداع 

َُْساذًا تَخهِخُذوَن َوََل حمس :كالغش قولو 
َ
ةٍ أ ٔه َْ َبْػِد كُ ٌِ ا  َٓ َ ٔا ََكىهِِت َجَلَظْج َغْزل حَُسُُٔ

 ًْ ًْ َدَخًًل ةَيَُِْس اَُُس ٍَ ْح
َ
ًْ َدَخًًل حمس :كقاؿ  [،ِٗ]النحل: ىجسأ اَُُس ٍَ ْح

َ
َوََل َتخهِخُذوا أ

ا َصَددْ  ٍَ ِ َٔء ة ٔا الصُّ ا َوحَُذوكُ َٓ ِ ًْ َذََتِله كََدٌم بَْػَد ثُُتٔح َُِس ًْ َغَذاٌب ةَيْ ِ َوىَُس َْ َشبِيِو اَّلله ًْ َخ ُت
 ًٌ  [. ْٗ]النحل: ىجسَغِظي

ًْ َدَخًًل حمس : قولو اَُُس ٍَ ْح
َ
 . (ُ)أم: مكرنا كخديعة كغشًّا كخيانة ،ىجسَتخهِخُذوَن أ

ًْ حمس :كقاؿ الز٨بشرم  " ،ىجسَدَخًًل ةَيَُِْس  . (ِ)"أم: مفسدة كدغبلن
 . (ّ)أم: غشًّا كخديعة :كقاؿ الواحدم 

 .(ْ)"أم: مكرنا كخديعة" :وىرم كقاؿ ا١ب
 . (ٓ)"مكرنا كخيانة" :ىجسَدَرًًلَّحمس :كقاؿ اإلماـ البخارم 

مكرنا كخيانة ىو من تفسّب  :ىجسَدَرًًلَّحمس"قولو:  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ك 
. أخرجو عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة قاؿ: خيانة  قتادة كسعيد بن جبّب

قاؿ: يعِب: مكرنا  عيد بن جبّب كغدرنا. كأخرجو بن أيب حاًب من طريق س
 . (ٔ)يعِب: خيانة : كخديعة. كقاؿ الفراء

                                                             

 (.َٗٓ/ِ( بصائر ذكم التمييز، بصّبة ُب )الدخل( )ُ)
غىل(  : (. قاؿ ا١بوىرمُّٔ/ِ( الكشاؼ )ِ) : الفىسادي، مثل: )الدىخىل(" -بالتحريك–")الدى

 (.ُٕٗٔ/ْ) الصحاح، مادة: )دغل(
 (.َُّ/ْ(، كانظر: تفسّب النيسابورم )ُٕٔ( الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز )ص:ّ)
 (.ُٔٗٔ/ْالصحاح، مادة: )دخل( ) (ْ)
 (.ُّٕ/ٖ( صحيح البخارم )ٓ)
ًْ حمس(: ُُّ/ِ( ُب )معا٘ب القرآف(، للفراء )ٔ) َُِس  "دىغىبل كخديعة". :ىجسَدَخًًل ةَيْ
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. كقاؿ الطربم (ُ))الدخل(: كل أمر كاف على فساد :كقاؿ أبو عبيدة 
:  معُب اآلية: ال ٘بعلوا أٲبانكم الٍب ٙبلفوف ُّا على أنكم توفوف بالعهد ٤بن

، أم: خديعة كغدرنا؛ ليطمئنوا إليك م كأنتم تضمركف ٥بم الغدر. عاىدٛبوه دخبلن
 . (ِ)انتهى"

َّو٤َ٢ََُّحمس :كا٣بداع من صفات ا٤بنافقْب، قاؿ اهلل  َ ٠َةَِِِْٔيَُُّيَةدُِي٤َنَّاَّلل  ُٝ ْ َّال إِن 
َّْٛ أم: يعملوف عمل ا٤بخادع ٗبا يظهركنو : قاؿ الواحدم  [.ُِْ]النساء: ىجسَرةدُِخ٣ُ

َّْٛحمسكيبطنوف خبلفو.  ََّرةدُِخ٣ُ م ييعطوف نورنا  : ٦بازيهم جزاءى ىجسو٤َ٢َُ خداعهم، كذلك أهن 
 .(ّ)كما ييعطى ا٤بؤمنوف، فإذا مضوا قليبلن أطفئ نورىم كبقوا ُب الظ لمة"

كيكوف سببنا ُب  ،كا٤بكر ا٤بذمـو مراتب، أعبلىا: ما ٰبمل على الكفر باهلل 
الضبلؿ كاإلضبلؿ، كقد دل ت النصوص على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبةن ٥بذا ا٤بكر  

ا حمس :ا ُب قولو كم ٌَ ا َو َٓ ٍُْهُروا ذِي ا َِلَ َٓ ٌِي َزاةَِر ُُمْرِ
َ
ِ كَْريٍَث أ

َِا ِِف ُُكّ َوَكَذلَِم َجَػيْ
ا يَْشُػُروَن  ٌَ ًْ َو جُْفِصِٓ

َ
ُهُروَن إَِله ةِأ ٍْ ا  123َح ٌَ ٌِرَْو  ََ َخِته ُُْؤََت  ٌِ َْ ُُْؤ ٔا ىَ ُ ًْ آيٌَث كَال ُٓ ِإَوَذا َجاَءتْ

 ِ وَِتَ رُُشُو اَّلله
ُ
ِ أ ٔا َصَغاٌر ِغَِْد اَّلله ْجَرُم

َ
ََ أ ِي ُّ َشيُِصيُب اَّله ًُ َخيُْد ََيَْػُو رَِشاَِلَ ْغيَ

َ
ُ أ اَّلله

ٍُْهُروَن  ٔا َح ا ََكُُ ٍَ ِ  [.ُِْ-ُِّ]األنعاـ: ىجس124وََغَذاٌب َشِديٌد ة
"يقوؿ جل ثناؤه: ككما زينا للكافرين ما كانوا يعملوف،  : قاؿ أبو جعفر 

 كا٤بعصية لو. ظماءىىا ٦برميها، يعِب: أىل الشرؾ باهلل كذلك جعلنا بكل قرية ع
احمس  َٓ ُهُروا ذِي ٍْ  بغركر من القوؿ، أك بباطل من الفعل، بدين اهلل ، ىجسَِلَ
ُهُرونَ حمس. كأنبيائو  ٍْ ا َح ٌَ أم ما ٰبيق مكرىم ذلك إال بأنفسهم؛ ألف اهلل  :ىجسَو

ا حمس تعأب ذكره من كراء عقوبتهم على صد ىم عن سبيلو. ٌَ يقوؿ: ال  ،ىجسيَْشُػُرونَ َو

                                                             

 (: "كل شيء كأمر ٓب يصح فهو دخل".ّٕٔ/ُة )( ُب )٦باز القرآف(، أليب عبيدُ)
(، كانظر: تفسّب ُّٗ/ِّ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ٔٓٓ/ُُفتح البارم، البن حجر ) (ِ)

 (.ُّٔ/ٓ(، الدر ا٤بنثور )ََِّ/ٕ(، تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ِٖٔ/ُٕالطربم )
 (.ِٕٗالوجيز، للواحدم )ص:  (ّ)
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  ٥بم من أليم عذابو، فهم ُب غيٍّهم كعتوٍّىم على اهلل يدركف ما قد أعد  اهلل 
 .(ُ)يتمادىٍكف"

كلو نظركا بعْب البصّبة إٔب سوء فعلهم كعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم، 
 كلكنها ال تػىٍعمى األبصاري كلكٍن تٍعمىى القلوبي الٍب ُب الص دكر.

احمس "ككما جعلنا ُب )مكة( صناديدىا؛ :ؿ الز٨بشرم كقا َٓ ٍُْهُروا ذِي   ،ىجسَِلَ
ِٜي٣َةحمس كذلك َُُّمْصِ َزةثَِص

َ
َّأ ََّْٓصيٍَح ِ

٠َْٚةَِِّفَُُّكّ ًَ لذلك. كمعناه: خليناىم؛ ليمكركا، كما   ىجسَج
كففناىم عن ا٤بكر. كخص األكابر؛ ألهنم ىم ا٢باملوف على الضبلؿ كا٤باكركف 

 .(ِ)بالناس"
ََ حمس: قاؿ اهلل . ٤بكر ا٤بتوعد عليها بالعذاب: مكري الس يٍّئىاتكمن أنواع ا ٌِ

َ
فَأ

َ
أ

َْ َخيُْد ََل  ٌِ ًُ اىَْػَذاُب  ُٓ تَِي
ْ
ْو يَأ

َ
ْرَض أ

َ
ًُ اْْل ِٓ ِ ُ ة ْن ََيِْصَف اَّلله

َ
يِّئَاِت أ َهُروا الصه ٌَ  ََ ِي اَّله

ػْ  45يَْشُػُروَن  ٍُ ِ ًْ ة ُْ ا  ٍَ ًْ َذ ِٓ ِ ت
ًْ ِِف َتَليُّ ُْ ُخَذ

ْ
ْو يَأ

َ
ََ أ ٍُّٔف فَإِنه  46ِجزِي ًْ لََعَ ََتَ ُْ ُخَذ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

 ًٌ ًْ لَرَُءوٌف رَِخي  [.ْٕ-ْٓ]النحل: ىجس47َربهُس
عن ًحٍلًمو كًإٍمهىالو كإٍنظىارًه العصاة  "ٱبرب  : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

ًهٍم الذين يعملوف السيئات، كيىٍدعيوفى إليها، كٲبكركف بالناس ُب ديعىائًًهم إي اىيم كٞبىٍلً 
َْ َخيُْد ََل حمسعليها، مع قدرتو على  ٌِ ًُ اىَْػَذاُب  ُٓ تَِي

ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ
ًُ اْْل ِٓ ِ ُ ة ْن ََيِْصَف اَّلله

َ
أ

 .(ّ)، أم: من حيث ال يعلموف ٦بيئو إليهم"ىجسيَْشُػُرونَ 
فدلت اآليات على أف الوعيد قد يناؿ الذم ٲبكيريكفى الس يٍّئات ُب الدنيا، 

وبة، فبل يأمنوف أف يأتيهم العذب ُب تقلبهم بالليل أك النهار، بالعق فيعاجلهم اهلل 
ْو حمسأك ُب سعيهم ُب ا٤بعايش، كأثناء أسفارىم للتجارة كاشتغا٥بم بالبيع كالشراء. 

َ
أ

                                                             

 (.ّٗ/ُِم )تفسّب الطرب  (ُ)
 (.ّٔ/ِالكشاؼ )( ِ)
 (.ٕٓٓ/ْ( تفسّب ابن كثّب )ّ)
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ٍُّٔف  ًْ لََع ََتَ ُْ ُخَذ
ْ
أم: توقع للهبلؾ ك٨بافة لو، فإنو يكوف أبلغ كأشد، أك على  ،ىجسيَأ

 م كٜبارىم.عجل، أك يعاقبهم بالنقص من أموا٥ب
ُب آية أخرل، حيث قاؿ  العذاب الشديد ُب اآلخرة كما أخرب اهلل ك٥بم 
: َحتُٔرُ حمس َٔ ُْ وىَهَِم 

ُ
ْهُر أ ٌَ ًْ َغَذاٌب َشِديٌد َو ُٓ َ يِّئَاِت ل ُهُروَن الصه ٍْ ََ َح ي ِ  ىجسَواَّله

كالكيد لئًلسبلـ  ،أم: الذين ٰبتالوف با٤بكر كا٣بديعة؛ إلطفاء نور اهلل  [،َُ]فاطر:
كا٤بسلمْب، كإفساد صبلح األمة، كقياـ عمراهنا: ٥بم ُب اآلخرة عذاب شديد ُب نار 

 جهنم.
بالعذاب الشديد على مكرىم أنبأىم أف مكرىم ال يركج  ك٤با توعدىم اهلل 

سيبطلو، فبل ينتفعوف منو ُب الدنيا، كيضركف بسببو ُب اآلخرة،  كال ينفق، كأف اهلل 
وىَهَِم حمس  :فقاؿ

ُ
ْهُر أ ٌَ َٔ َحتُٔرُ  َو أم: كمكر ىؤالء ا٤بفسدين يظهر زيفو عن قريب  ،ىجسُْ

على صفحات  ألكٔب البصائر؛ فإنو ما أسر  أحده سريرةن إال أبداىا اهلل 
كجهو، كفلتات لسانو، كما أسر  أحده سريرةن إال كساه اهلل رداءىا، إف خّبنا فخّب، كإف 

 شرًّا فشر.
ًْ حمس: مبيننا ًعظىم خطًر ا٤بكر كقاؿ اهلل  ُْ ْهُر ٌَ  ِ ًْ وَِغَِْد اَّلله ُْ ْهَر ٌَ َهُروا  ٌَ َوكَْد 

َتاُل  ُّ اْْلِ ٌِِْ وَل  ًْ ىََِتُ ُْ ْهُر ٌَ  [.ْٔ]إبراىيم: ىجسِإَوْن ََكَن 
شيئنا، كإ٭با ضركا  كالقصد أف مكرىم ٓب يغن عنهم شيئنا، كٓب يضركا اهلل 

 أنفسهم.
 .(ُ)((المكر والخديعة في النَّاركُب ا٢بديث: ))

                                                             

( ا٢بديث لو طرؽ كثّبة ال ٱبلو كل كاحد منها من ضعف، فقد ركم من حديث: قيس بن سعد، كأنس بن ُ)
مالك، كأيب ىريرة، كعبد اهلل بن مسعود، ك٦باىد، كا٢بسن. كا٢بديث يقول ٗبجموع طرقو؛ كلذلك قاؿ 

(: "كأما حديث: ))ا٣بديعة ُب النار(( فركيناه ُب )الكامل(، ّٔٓ/ْ)الفتح( ) ا٢بافظ ابن حجر ُب
يقوؿ:  البن عدم من حديث: قيس بن سعد بن عبادة، قاؿ: لوال إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل 

))ا٤بكر كا٣بديعة ُب النار(( لكنت من أمكر الناس، كإسناده ال بأس بو. كأخرجو الطربا٘ب ُب )الصغّب( 
 =سعود. كا٢باكم ُب )ا٤بستدرؾ( من حديث: أنس. كإسحاؽ بن راىويو ُب )مسنده(من حديث: بن م
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"يعِب: صاحب ا٤بكر كا٣بداع ال يكوف تقيًّا كال : بلمة ا٤بناكم قاؿ الع
ككل خلة  ،ألنو إذا مكر غدر، كإذا غدر خدع، كذا ال يكوف ُب تقى ؛خائفنا هلل 

 .(ُ)جانبت التقى فهي ُب الن ار"
أىُل النَّاِر خمسة: الضَِّعيُف الذي ًل زَبْػَر لو، اّلذين : ))كقاؿ 

تَػُغوَف أىاًل وًل ماًًل، والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ ىم فيكم تَػبَػًعا ًل يَػبْ 
إًل َخانَو، ورجٌل ًل ُيْصِبُح وًل يُْمِسي إًل وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلَك((. 

 .(ِ)(())اْلُبْخَل أو الَكِذَب. والشّْْنِظير: اْلَفحَّاش كذكر:

يقوؿ:  ؿ اهلل قاؿ: ٠بعت رسو  كعن معاكية بن أيب سفياف 
ستكوف أئمة من بعدى يقولوف فال يُػَردُّ عليهم قولهم، يَػتَػَقاَحُموَف في النَّاِر كما ))

 . (ّ)((تَػتَػَقاَحُم اْلِقَرَدة
((، أم: ا٤بنكر من القوؿ، بدليل قولو: ستكوف أئمة من بعدي يقولوفقولو: ))

 ((؛ مهابة ٥بم، كخوفنا من بطشهم.فال يرد عليهم قولهم))
((، أم: يقعوف فيها كما يقتحم اإلنسافي األمرى العظيم. تَػَقاَحُموَف في النَّاريػَ ))

ك)تػىقىح مىوي(: إذا رمى نفسىو فيو من غّب رىًكي ة كتىثب ت. كٰبتمل أف الضمّب ُب )يتقاٞبوف( 

                                                                                                                                                                    

. كقد = من حديث: أيب ىريرة، كُب إسناد كل منهما مقاؿ، لكن ٦بموعهما يدؿ على أف للمًب أصبلن
قاؿ  ركاه بن ا٤ببارؾ ُب )الرب كالصلة( عن عوؼ عن ا٢بسن، قاؿ: بلغِب أف رسوؿ اهلل 

. فقاؿ ُب كتاب )البيوع(: باب النجش،  فذكره". انتهى. كقد علقو البخارم ُب )صحيحو( بصيغة ا١بـز
كمن قاؿ: )ال ٯبوز ذلك البيع(، كقاؿ ابن أيب أكَب: الناجش: آكل ربا خائن، كىو خداع باطل ال 

 (.ٗٔ/ّ))ا٣بديعة ُب النار(( صحيح البخارم ): ٰبل. قاؿ النيب 
 (.ِٕٓ/ٔ( فيض القدير )ُ)
  كقد تقدـ.[. ِٖٓٔم ]( صحيح مسلِ)
[، كأبو الشيخ األصبها٘ب ُُّٓ[، ك)األكسط( ]ِٓٗ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّٖٕ( أخرجو أبو يعلى ]ّ)

(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( ِّٔ/ٓ(. قاؿ ا٥بيثمي )ُٖٔ/ٗٓ[، كابن عساكر )ُُِٕب )األمثاؿ( ]
 ك)األكسط(، كأبو يعلى، كرجالو ثقات".
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لؤلئمة ك٤بن ٓب يرد عليهم؛ مداىنة، كهتاكننا بالدين. كىذا الوعيد الشديد بسبب ما يقع 
 ء من ا٤بكر كا٣بداع كالتلبيس كالتضليل. من ىؤال

قاؿ بعض أىل العلم: إذا اتصف القلب با٤بكر كا٣بديعة كالفسق، كانصبغ بذلك 
صبغة تامة صار صاحبو على خلق ا٢بيواف ا٤بوصوؼ بذلك من القردة كا٣بنازير 

، كغّبٮبا، ٍب ال يزاؿ يتزايد ذلك الوصف فيو حٌب يبدك على صفحات كجهو بدكًّا خفيًّا
ٍب يقول كيتزايد حٌب يصّب ظاىرنا جليًّا، فمن لو فراسة تامة يرل على صور الناس 
مسخنا من صور ا٢بيوانات الٍب ٚبلقوا بأخبلقها ُب الباطن. فقل  أف ترل ٧بتاالن مكارنا 
 ، ٨بادعنا إال على كجهو مسخة قردو، كأف ترل شرًىنا هًنمنا إال على كجهو مسخة كلبو

 .(ُ)باطن أًب ارتباطفالظاىر مرتبط بال
ـ  اهلل : قاؿ الشوكا٘ب  أىل ا٣بداع كا٤بكر، كأخرب أف ا٤بنافقْب  "ذ

 ٱبادعونو كىو ٱبادعهم. كأخرب عنهم ٗبخالفة ظواىرىم لبواطنهم كسرائرىم لعبلنيتهم.
أنو جاءه رجل فقاؿ: إف عىمٍّي طىل قى امرأتو ثبلثنا  كثبت عن ابن عباس 

ل هىا لو رجل؟ ف  .(ِ)((من ُيَخادِِع اهللَ ُيَخاِدْعوقاؿ: ))أٰبًي
، فقاال: (ّ)أهنما سئبل عن العينة  كأنس  كصح  عن ابن عباس 

 .(ْ)إف اهلل ال ٱبدع

ا٤بتحيلْب على ا٤بساكْب كقت ا١بذاذ بإىبلؾ ٜبارىم حٌب  كقد عاقب اهلل 
 أصبحت كالصرٙب. 

                                                             

(، إغاثة اللهفاف، البن ُّٗ/ٔ(، التنوير شرح ا١بامع الصغّب، للصنعا٘ب )ِٕٓ/ٔلقدير )( انظر: فيض اُ)
 (.ِٕٔ/ُالقيم )

[، كالبيهقي ُب )الكربل( ُٖٕٕٗ[، كابن أيب شيبة ]َُٕٕٗ( أخرجو عبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]ِ)
[ُُْٖٗ.] 

 ( تقدـ تعريف العينة ُب )الربا(.ّ)
 (.ّّّ/ُٖ(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ُِٖ/ّعا٤بْب )( انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب الْ)
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َعاف بالِخَيار ما قاؿ: )) كصح  أف النيب  لم يَػتَػَفرَّقَا إًل أف تكوف البَػيػّْ
 . (ُ)((صفقة خيار، وًل َيِحلُّ لو أف يفارؽ صاحبو؛ َخْشَيَة أف َيْسَتِقيَلو

النهي ٤بن عليو الزكاة أف ٯبمع بْب متفرؽ، أك يفرؽ بْب  كصح عنو 
 .(ِ)٦بتمع؛ خشية الصدقة

ا ف بدفعها . ك٦برد تسميتها حيلو يؤذ(ّ)كاألدلة ُب منع ا٢بيل كإبطا٥با كثّبة جدًّ
. كىذا ا٤بتحيل إلسقاط فرض من  كإبطا٥با؛ فإف التحيل عل عمومو قبيح شرعنا كعقبلن

ىو ناصب لنفسو ُب مدافعة ما  أك ٙبليل ما حر مو اهلل  ،فرائض اهلل 
، كما أحل و  لعباده، مريد ألف ٯبعل ما حر مو اهلل  شرعو اهلل  حبلالن

٨بادع لعباده، مندرج ٙبت عمـو قولو  ،هلل حرامنا. فهو من ىذه ا٢بيثية معانده 
: ا يَْشُػُرونَ حمس ٌَ ًْ َو ُٓ جُْفَص

َ
ا ََيَْدُغَٔن إَِله أ ٌَ ٔا َو ُِ ٌَ ََ آ ِي َ َواَّله  [،ٗ]البقرة: ىجسَُيَادُِغَٔن اَّلله

ًْ حمس : كقولو ُٓ َٔ َخادُِخ ُْ َ َو َهُروا حمس : كقولو [،ُِْ]النساء: ىجسَُيَادُِغَٔن اَّلله ٌَ َو
 ُ َهَر اَّلله ٌَ ََ  َو انِرِي ٍَ ْ ُ َخرْيُ ال  .(ْ)"[ْٓ]آؿ عمراف: ىجسَواَّلله

ـ  اهلل  ًُ حمس :اليهود على ٙبايلهم على ا٢براـ فقاؿ  كلقد ذ ُخ ٍْ َوىََلْد َغيِ
ٔا كَِرَدةً َخاِشهِْيَ  ًْ ُنُُٔ ُٓ َ َِا ل تِْج َذُليْ ًْ ِِف الصه ٌُِِْس ََ اْخَخَدْوا  ِي فلقد حر ـ  [،ٓٔ]البقرة: ىجساَّله

يعملوا ُب السبت شيئنا، فكاف بعضهم ٰبفر ا٢بفّبة، كٯبعل ٥با هنرنا إٔب  على اليهود أف
البحر، فإذا كاف يـو السبت فتح النهر، فأقبل ا٤بوج با٢بيتاف يضرُّا حٌب يلقيها ُب 

                                                             

[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو النسائي ُِْٕ[، كالَبمذم ]ّْٔٓ[، كأبو داكد ]ُِٕٔ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[ّْْٖ.] 

ثو: أف أبا بكر  ( جاء ُب )الصحيح( عن ٜبامة أف أنسنا ِ) كتب لو الٍب فرض رسوؿ اهلل   حد 
: فرؽ، كال يفرؽ بْب ٦بتمع خشية الصدقة(( صحيح البخارم ))كال ٯبمع بْب مت

[َُْٓ ،ٔٗٓٓ.] 
إف ا٢بيل احملرمة ٨بادعة هلل، ك٨بادعة اهلل حراـ. انظر ذلك مفصبلن ُب )إعبلـ  :(  قاؿ ابن القيم ّ)

 (.ُِٖ/ّا٤بوقعْب( )
 (.ّٓٓ( كالية اهلل كالطريق إليها، للشوكا٘ب )ص:ْ)
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ا٢بفّبة، فإذا كاف يـو األحد، جاءكا فأخذكا ما ٘بمع ُب ا٢بفّبة من حيتاف، كقالوا: إ٭با 
 .(ُ)با٤بسخ قردة؛ ألهنم استحلوا ا٢براـ با٢بيلة صدناه يـو األحد، فعوقبوا

ًل قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كقد أخرج ابن بطة عن أيب ىريرة 
 .(ِ)((ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محاـر اهلل بأدنى الحيل

كمعُب أدٗب ا٢بيل، أم: أسهلها كأقرُّا، كما ُب اٍلميطىلٍّقى ثبلثنا، فمن السهل عليو 
ماالن ٤بن ينكح مطلقتو؛ ليحلها لو، ٖببلؼ الطريق الشرعي الٍب ىي نكاح أف يعطي 

الرغبة، فإهنا يصعب معها عودىا إليو. ككذلك من أراد أف يقرض ألفنا بألف 
كٟبسمائة، فمن أدٗب ا٢بيل أف يعطيو ألفا إال درٮبا باسم القرض، كيبيعو ًخٍرقىةن تساكم 

أدٗب ا٢بيل إٔب الربا كأسهلها، ككذلك حيلة درٮبنا ٖبمسمائة درىم كدرىم، فإهنا من 
اليهود بنصب الشباؾ يـو ا١بمعة كأخذ ما كقع فيها يـو السبت من أسهل ا٢بيل. 

 .(ّ)ككذلك إذابتهم الشحم كبيعو كأكل ٜبنو"
بكسر العْب ا٤بهملة -كقد حـر الشارع الوسائل ا٤بفضية إٔب ا٢براـ، كبيع )الًعٍينة( 

كما -ُب قوؿ أكثر أىل العلم؛ فإنو موصل إٔب الربا   -وفٍب ياء ٙبتية ساكنة ٍب ن
 .-تقدـ

كا٢باصل أف ا٤بتحيل على احملر ـ كاقع فيو، كال تنفعو ا٢بيلة، كاألعماؿ تابعة 
٤بقاصدىا كنياهتا، كأنو ليس للعبد من ظاىر قولو كعملو إال ما نواه كأبطنو، ال ما أعلنو 

لربويات كأدل إٔب الربا كاف مرابينا، ككل عمل كأظهره، فمن نول الربا بعقد البيع ُب ا
 .(ْ)قصد بو التوصل إٔب تفويت حقٍّ كاف ٧بر منا

                                                             

(، تفسّب ابن كثّب ُُٕ/ِ(، تفسّب الطربم )ّْْ/ُكانظر: إغاثة اللهفاف )(، ُِٗ/ّ( إعبلـ ا٤بوقعْب )ُ)
(ُ/ُِٗ.) 

(: "إسناده جيد". ّْٗ/ّ) (. قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ْٔأخرجو ابن بطة ُب )إبطاؿ ا٢بيل( )ص: (ِ)
 (.ِٗٓ/ّكانظر: الدر ا٤بنثور )

 (.ُُّ/ّ( إعبلـ ا٤بوقعْب )ّ)
 (.ِّٖ/ُِ(، فتح البارم، البن حجر )ّّٓ -ّّْ/ُٖ) ( انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةْ)
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كمن أنواع ا٣بداع: ما يفعلو بعض التجار من الَبكيج لسلعتو باألٲباف الكاذبة، 
 :ما جاء ُب ا٢بديث :فمن األحاديث الٍب تفيدي الوعيد الشديد ُب حقٍّ ا٤بخادع ُب البيع

ثالثة ًل ينظر اهلل إليهم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رة عن أيب ىري
يـو القيامة، وًل يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كاف لو فضل ماء بالطريق، فمنعو  
من ابن السبيل، ورجل بايع إماًما ًل يبايعو إًل لدنيا، فإف أعطاه منها رضي، وإف لم 

: واهلل الذي ًل إلو غيره لقد يعطو منها سخط، ورجل أقاـ سلعتو بعد العصر، فقاؿ
ِد حمس((. ٍب قرأ ىذه اآلية: أعطيت بها كذا وكذا، فصدقو رجل ْٓ وَن ةَِػ ََ يَْشَُّتُ ِي إِنه اَّله

ًِا كَيِيًًل  ٍَ ًْ َث آُِِ ٍَ ْح
َ
ِ َوأ  . (ُ)[ٕٕ]آؿ عمراف: ىجساَّلله

كسيأٌب بياف ذلك ُب )الكذب للنفس ُب ا٤بعامبلت ك٫بوىا، كتأكيده باألٲباف 
 (.الكاذبة

كمن أنواع ا٣بداع: ما تستخدمو بعض النساء من أدكات لتغيّب ا٣بلق بقصد: 
أف رسوؿ اهلل  :التدليس كا٤بخادعة كما جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عمر 

 (( :لعن اهلل الَواِصَلَة والُمْستَػْوِصَلة، والَواِشَمة والُمْستَػْوِشَمةقاؿ))(ِ). 

الشعر بشعر آخر سواء اتصل بشعرىا  ىي الٍب تصل ()لعن اهلل الواصلة()قولو: 
الٍب تأمر من يفعل ُّا ذلك، ككذلك الوامشة  ()والمستوصلة()أك بشعر غّبىا. 

كا٤بستومشة. ك)الوشم(: غرز اإلبرة ُب الوجو ٍب ٰبشى كحبلن أك غّبه. كاللعنة على 
 الشيء تدؿ على ٙبرٲبو، كعلة التحرٙب ما فيو من التدليس كالتلبيس بتغّب خلق اهلل

 .كا٤بخادعة 
"كأما ربط خيوط ا٢برير ا٤بلونة ك٫بوىا ٩با ال يشبو  :قاؿ القاضي عياض 

الشعر فليس ٗبنهي عنو؛ ألنو ليس بوصل، كال ٤بعُب مقصود من الوصل، كإ٭با ىو 

                                                             

 [.َُٖ[، مسلم ]ُِِٕ، ِّٖٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُِِْ[، مسلم ]ْٕٗٓ، َْٗٓ، ّٕٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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. كمراده من ا٤بعُب ا٤بناسب ىو ما ُب ذلك من ا٣بداع للزكج، (ُ)للتجمل كالتحسْب"
 .(ِ)الشعر فبل خداع فيو فما كاف لونو مغايرنا للوف

كإ٭با خص  ،"كحرمة الوصل ال تتقيد بالنساء؛ ٤با فيو من تغيّب خلق اهلل 
 . (ّ)النساء؛ ألهنن البلٌب يغلب منهن ذلك"

َلَعَن اهلُل الَواِشَماِت، والُموَتِشَمات، قاؿ: )) كعن ابن مسعود 
 .(ْ)((َراِت َخْلَق اهللوالُمتَػَنمَّْصات، والُمتَػَفلَّْجات؛ لِْلُحْسِن الُمغَيػّْ 

نهى عن النامصة والواشرة بإسناد صحيح بلفظ: )) كركاه أٞبد 
 .(ٓ)((والواصلة والواشمة إًل من داء

فهي الٍب تزيل  -بالصاد ا٤بهملة-كأما )الن اًمصىة( " :قاؿ اإلماـ النوكم 
حراـ إال إذا  الشعر من الوجو. ك)اٍلميتػىنىمٍّصىة( الٍب تطلب فعل ذلك ُّا، كىذا الفعل

نبتت للمرأة ٢بية أك شوارب، فبل ٙبـر إزالتها، بل يستحب عندنا. ٍب قاؿ: النهي إ٭با 
 . (ٔ)ىو ُب ا٢بواجب كما ُب أطراؼ الوجو"

")النٍّمىاص(: إزالة شعر الوجو با٤بنقاش. كيسمى  :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
: ًمٍنمىاصنا لذلك. كيقاؿ: إف النٍّمىاصى ٱب تص بإزالة شعر ا٢باجبْب؛ لَبفيعهما أك اٍلًمنػٍقىاشي

 .(ٕ)تسويتهما"

                                                             

 (.ِّٖ/ٔ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم( ُ)
 (.ُِِ/ ِسبل السبلـ ) (ِ)
 (.ْٗٓ -ْٖٓ/ِالعدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب )(، حاشية ُّْ/ِ( الفواكو الدكا٘ب )ّ)
 [.ُِِٓ[، مسلم ]ْٖٗٓ، ّْٗٓ، ّٗٗٓ، ُّٗٓ، ْٖٖٔصحيح البخارم ] (ْ)
 [. ّْٓٗ( مسند اإلماـ أٞبد ]ٓ)
 (.َُٔ/ُْشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ٔ)
يح البخارم، (، شرح صحٔٔ/ِِ( كانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ّٕٕ/َُ( فتح البارم )ٕ)

 (.ُٕٔ/ٗالبن بطاؿ )
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ُب )السنن(: "الن اًمصىة: الٍب تػىنػٍقيشي ا٢بٍىاًجبى حٌب  كقاؿ أبو داكد 
 .(ُ)تيرًق و"

(: اٍلًمنػٍقىاشي  :بدين كقاؿ ابن عا "النمص: نتف الشعر، كمنو: )اٍلًمٍنمىاصي
لؤلجانب، كإال فلو كاف ُب كجهها شعر  اىػ. كلعلو ٧بموؿ على ما إذا فعلتو؛ لًتىتػىزىي نى 

إزالتو بػيٍعده؛ ألف الزينة للنساء مطلوبة؛ للتحسْب، إال ينفر زكجها عنها بسببو، ففي ٙبرٙب 
 :) أف ٰبمل على ما ال ضركرة إليو ٤با ُب نتفو با٤بنماص من اإليذاء. كُب )تبيْب احملاـر

أك شوارب فبل ٙبـر إزالتو، بل  إزالة الشعر من الوجو حراـ إال إذا نبت للمرأة ٢بية
تستحب اىػ. كُب )التتارخانية( عن )ا٤بضمرات(: كال بأس بأخذ ا٢باجبْب كشعر كجهو 

 .(ِ)ما ٓب يشبو ا٤بخنث اىػ. كمثلو ُب )اَّتىب("
ٝبع متفلجة، كىي الٍب تربد ما بْب أسناف الثنايا  -بالفاء كا١بيم-ك)ا٤بتفلجات( 

: كىو الفرجة بْب الثنايا كالرباعيات، -فتح الفاء كالبلـب-كالرباعيات، كىو من الفلج 
تفعل ذلك العجوز كمن قارُّا ُب السن؛ إظهارنا للصغر كحسن األسناف؛ ألف ىذه 
الفرجة اللطيفة بْب األسناف تكوف للبنات الصغّبات، فإذا عجزت ا٤برأة كربت سنها 

 .(ّ)صغّبةفتربدىا با٤بربد؛ لتصّب لطيفة حسنة ا٤بنظر، كتوىم كوهنا 
ك")اٍلوىاًشرىات( ٝبع: كىاًشرىة، كىي الٍب تىًشري أسناهنا، أم: : كقاؿ القرطيب 

تصنع فيها أىٍشرنا، كىي الت ٍحزًيزىاتي الٍب تكوف ُب أسناف الش ب اًف، تفعل ذلك ا٤برأةي الكبّبة 
بػ هنا بالش اب ة. كىذه األمور كيل هىا قد شهدت األحاديث بلعن فاعلها ، كأهنا من تىشى

الكبائر. كاختلف ُب ا٤بعُب الذم هني ألجلها، فقيل: ألهنا من باب التدليس. كقيل: 
كىو أصح، كىو  ،، كما قاؿ ابن مسعود من باب تغيّب خلق اهلل 

يتضمن ا٤بعُب األكؿ. ٍب قيل: ىذا ا٤بنهي عنو إ٭با ىو فيما يكوف باقينا؛ ألنو من باب 
                                                             

 (.ٖٕ/ْ[ )َُْٕسنن أيب داكد ] (ُ)
 (.ّّٕ/ٔ( رد احملتار على الدر ا٤بختار )ِ)
 (.ِّٕ/َُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِِٖ/ٔنيل األكطار ) (ّ)
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يكوف باقيا كالكحل كالتزين بو للنساء فقد أجاز ، فأما ماال تغيّب خلق اهلل 
 .(ُ)للرجاؿ" كغّبه، ككرىو مالك  العلماء ذلك: مالك 

لعن اهلل )) ُب )ا٤بقدمات(: قولو  كقاؿ ابن رشد القرطيب 
الواصلة والمستوصلة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، 

((: ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلك: اهلل والمتنمصات المتفلجات؛ للحسن، المغيرات خلق
أف فيو غركرنا كتدليسنا. فالوشم ا٤بنهي عنو ىو أف ا٤برأة كانت تغرز ظهور كفيها، أك 
معصمها بإبرة، أك مسلة حٌب تؤثر فيو، ٍب ٙبشوه بالكحل فتخضر بذلك. ك)الوشر( 
 ىو أف تنشر أسناهنا حٌب تفلجها كٙبددىا. كٯبوز ٥با أف ٚبضب يديها كرجليها

 .(ِ)با٢بناء"
كقاؿ ا٤بالكية: "ال بأس بإزالة شعر ا١بسد ُب حق الرجاؿ فقط، كأما النساء 

كإبقاء  -كلو شعر اللحية إف نبت ٥با ٢بية-فيجب عليهن إزالة ما ُب إزالتو ٝباؿ ٥با  
ما ُب بقائو ٝباؿ، فيحـر عليها حلق شعر رأسها؛ كلذلك يتعْب ُب حقها التقصّب عند 

. كللمرأة حلق الوجو كحفو نصًّا، ك٥با ٙبسْب شعرىا كٙبمّبه ك٫بو (ّ)ها"ٙبللها من إحرام
"كأما حىف  اٍلوىٍجًو، فقاؿ : ذلك من كل ما فيو تزيْب للزكج. قاؿ ابن قدامة 
؟ فقاؿ: ليس بو   .(ْ)للنساء، كأكرىو للرجاؿ" بأسميهىن ا: سألت أبا عبد اهلل عن ا٢بٍىفٍّ

                                                             

 (.ّّٗ/ٓ( تفسّب القرطيب )ُ)
 (.ْٗٓ/ِا٤بقدمات ا٤بمهدات )( ِ)
(، حاشية العدكم على شرح كفاية َّٔ/ِسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب )( انظر: الفواكو الدكا٘ب على ر ّ)

 (.ْْْ/ِالطالب الربا٘ب )
 (.َُٕ/ُ(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ٖٔ/ ُ( ا٤بغِب )ْ)
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ٯبب عليها ذلك عند أمر الزكج ٥با بو ُب األصح،  كأما ا٤برأة فتنتف عانتها، بل
ًر الرجل كقػيبيًل ا٤برأة،  فإف تفاحش كجب قطعنا، ك)العانة(: الشعر النابت حوإب ذىكى

 . (ُ)كقيل: ما حوؿ الدبر. كاألكٔب حلق ا١بميع
كا٢باصل أف علة التحرٙب فيما تقدـ: التغيّب الذم يتضمن التدليس كالتزكير 

أف ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلك: أف فيو غركرنا  ـ قوؿ ابن رشد كا٣بداع. كقد تقد
 ُب )تفسّبه(. كتدليسنا. ككذلك قوؿ القرطيب 

"كأما ما كرد ُب السنة من لعن:  :قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور 
ت كاٍلميتػىنىمٍّصىات كاٍلميتػىفىلٍّجىات؛ لًٍلحيٍسن  فمما أشكل تأكيلو. كأحسب تأكيلو: اٍلوىاًصبلى

أف الغرض منو النهي عن ٠ًبىاتو كانت تػيعىد  من ٠بات العواىر ُب ذلك العهد، أك من 
٠بات ا٤بشركات، كإال فلو فرضنا ىذه مىٍنًهيًّا عنها ٤با بلغ النهي إٔب حدٍّ لعن فاعبلت 

إ٭با يكوف إ٭با إذا كاف فيو حىظٌّ من طاعة  ذلك. كمبلؾ األمر: أف تغيّب خلق اهلل 
ٯبعل عبلمة لنحلة شيطانية، كما ىو سياؽ اآلية كاتصاؿ ا٢بديث الشيطاف، بأف 

 .(ِ)ُّا"
 

 :ػاضعدرػػ:ػاضداددظاضصورةػ
نوب ا٤بتوعد عليها فهو ضد الوفاء. كىو من الذ  إف  من معا٘ب ا٣بيانة: الغدر، 

 بالعذاب ُب اآلخرة.
: ترؾ الوفاء" :قاؿ ا١بوىرم   . (ّ)"الغىٍدري

  

                                                             

(، ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ّٔٓ/ُ(، مغِب احملتاج )ُْٖ/ُ( انظر: اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ُ)
 (.َٓٓ/ُا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )(، أسُب ْٕٔ/ِ)

 (.َِٔ -َِٓ/ٓالتحرير كالتنوير ) (ِ)
 (.  ِٖٔ/ُ(، ا٤بخصص )ّّٔ/ِ(، كانظر: ٝبهرة اللغة )ٕٔٔ/ِ( الصحاح، للجوىرم، مادة: )غدر( )ّ)
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 .(ُ): نقض العهد كترؾ الوفاء بو""الغدر :كقاؿ ابن فارس 
"الغدر ضد الوفاء، كىو نقض العهد كالزكاؿ  :كقاؿ أبو عبد اهلل ا٢بىًميدم 

 . (ِ)عنو كإبطالو"
"الغىٍدر: ضد الوفاء بالعهد. كقد غىدىره، كغىدر بو، يػىٍغًدر  :كقاؿ ابن سيده 

ير، كغىديكر، ككذلك األنثى  ار، كغدٍّ  .(ّ)بغّب ىاء، كغيدىر"غىٍدرنا. كرجل غادر، كغد 
كقاؿ ا١باحظ: الغدر: "الرجوع عما يبذلو اإلنساف من نفسو، كيضمن الوفاء بو. 
كىذا ا٣بلق  مستقبح كإف كاف لصاحبو فيو مصلحة كمنفعة، كىو با٤بلوؾ كالرؤساء أقبح 
ك٥بم أضر؛ فإف من عرؼ من ا٤بلوؾ بالغدر ٓب يسكن إليو أحد، كٓب يثق بو، كإذا ٓب 

 . (ْ)و فسد نظاـ ملكو"يسكن إلي
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عمر 

إذا جمع اهلل األولين واآلخرين يـو القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: ىذه ))
 .(ٓ)((غدرة فالف بن فالف

لكل غادر لواء يـو القيامة قاؿ: )) عن النيب  كعن أنس 
 .(ٔ)((يعرؼ بو

لذم يػيوىاًعدي على أمر كال يفي بو. فالغادري ترفعي لو رايةه تيسىج لي عليها ك)الغاًدر(: ا
غىٍدرىتيو، فيفضحي بذلك يوـى القيامة. ك٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو، كما جاء ُب 

                                                             

 (.ُّْ/ْ( مقاييس اللغة، مادة: )غدر( )ُ)
 (.ُِْتفسّب غريب ما ُب الصحيحْب )ص: (ِ)
 (.ِٖٔ/ُ(، ا٤بخصص )ْٗٓ -ْٖٓ/ٓألعظم، مادة: )غدر( )احملكم كاحمليط ا (ّ)
 (.ُّ -َّ( هتذيب األخبلؽ، للجاحظ )ص:ْ)
 [.ُّٕٓ[، مسلم، كاللفظ لو ]ُُُٕ، ُّٖٖ] صحيح البخارم( ٓ)
 [.ُّٕٕ[، مسلم ]ُّٖٔالبخارم ]صحيح  (ٔ)
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))لكل غادر لواء عند قاؿ:  عن النيب  )الصحيح( عن أيب سعيد 
 .(ُ)((اْسِتِو يـو القيامة

ّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ُّا ُب يـو ككلما كانت الغدرة كب
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ا٤بوقف العظيم، كما جاء ُب )الصحيح( عن أيب سعيد 

: (( ِلُكلّْ غادر لواء يـو القيامة، يُػْرَفُع لو ِبَقْدِر َغْدرِِه، أًل وًل َغاِدَر
يػىتػىعىد ل ضىرىريهي إٔب خىٍلقو كثّبين؛ ألنو ٲبلك  ؛ ألف  غىٍدرىهي (ِ)((َأْعَظُم َغْدرًا من َأِميِر َعامَّة

 القوة كالسلطاف، كال حاجة لو إٔب الغدر، لقدرتو على الوفاء.
عن النيب  كمن األحاديث ُب التحذير من الغدر ما جاء: عن أيب ىريرة 

 (( :قاؿ اهللقاؿ  : ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي
فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو  ثم غدر، ورجل باع حرا

 .(ّ)((أجره
 

 :ػ:ػاضتجدسػاضصورةػاضدابطظ 
كال ٱبفى أف من ا٣بيانة كالغدر: التجسس، كىو يتفاكت بتفاكت خطره. 

ة الناس، كىو من صفات كأعظمو: ما ٘بسسنا على األمة؛ ألف ضرره يتعدل إٔب عام
 ا٤بنافقْب.

  على فرد أك أفراد، كمنو ما يكوف على اَّتمع كالدكلة. فمن التجسس ما يكوف 
لو صور متعددة كمتفاكتة من  كالذميم ا٤بنهي عنوالتجسس كعلى ذلك فإف  

 :حيث ا٣بطر ٕبسب مفاسد كل صورة، كىي على النحو التإب
  

                                                             

 (.ُٓ[ )ُّٖٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.ُٔ[ )ُّٖٕ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.َِِٕ، ِِِٕصحيح البخارم ] (ّ)
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  نقل األخبار لألعداء: أوًًل:
 ذكم الكيدقْب من كىو من عمل ا٤بنافو أعبلىا؛ لعظم خطره، كعمـو أثره، كى

َّحمس :قاؿ اهلل  كا٤بكر. َٞ ِي َّاَّل  َٞ ِٜ صَِّ ّْ َّيَُعةرُِي٤َنَِِّفَّاُْٙس َٞ ِي َّاَّل  َٕ ْ ٣َةَّالص ُظ٤ُلََّلََُّيُْضٟ حُّ
َ
يَةَّأ

َّْ٤ َٔ ةُي٤َنَِّٙ  ٝ ِشِبََّظ َٗ ةُي٤َنَّلِْٚ  ٝ ٢ََّةُدواََّظ َٞ ِي َّاَّل  َٞ ِٜ ََّو ْٛ ٤َُُّٚٓب٣ُُ ْٞ ِٜ َّدُْؤ ْٛ َ ََّول ْٛ ٤َِْا٣ِِ٢
َ
٠ ةَّثِأ َٜ َّمٍََّٓةل٤ُاَّآ

َّْٛ َ َّل َِّإَوْن ََُِّزُشوهُ ٢َََّشا ْٛ ودِيذُ
ُ
َّأ َّإِْن ٤ل٤َُن ُٔ ََّح ََّم٤َاِف١ًِِ ًِْس ََّب ْٞ ِٜ َّ َٛ ِ َّاَُْٙك د٤َُكَُُّيَّص٤َُِِن

ْ
َّيَأ ْٛ َ َّل َٞ َّآَرصِي

َّيَُّ ْٛ َ َّل َٞ ِي َّاَّل  َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ ََِّػيْبًة َّاَّلل  َٞ ِٜ َّ ََِّلُ َٕ ِ ٚ ْٝ ََّت ْٞ َِِّذْنَذ١ََََُِّٚ ُ َّيُصِدَِّاَّلل  ْٞ َٜ ََِّةْخَشُرواََّو ََّّصِدَِّدُْؤد٤َْهُ ُ اَّلل 

ٌَّٛ ََّيِوي ََِّيَشاٌب َّاْْلِرَصة َِِّف ْٛ ََّول٣َُ َِّرْضٌي جْيَة َّاِلُّ َِِّف ْٛ َّل٣َُ ْٛ ٤َُُّٚٓب٣َُ َُّحَم٣َِّص ْن
َ
 :أم [،ُْ]ا٤بائدة:ىجسَّأ

ألجل أف يكذبوا عليو بأف ٲبزجوا ما ٠بعوا منو  ؛٠باعوف إٔب رسوؿ اهلل 
ل قـو ألج ؛ بالزيادة كالنقصاف كالتبديل كالتغيّب، ٠باعوف من رسوؿ اهلل

 .(ُ)آخرين من اليهود، كىم عيوف ليبلغوىم ما ٠بعوا منو
ِشِبَّحمسقولو: ": كقاؿ الراغب  َٗ َّلِْٚ ةُي٤َن  ٝ قائلوف لو، كقيل: أم  ،ىجسَظ

كقولو:  .ألجل أف يكذبوا عليك، كيسمعوف ذلك ألجل قـو آخرين؛ ٠ب اعوف كبلمك
ََّٛحمس ِ  .(ِ)"وف عليوكالقرآف، كيكذب ، كبلـ النيب  :أم ،ىجسُُيَّص٤َُِِنَّاَُْٙك

كقد كاف فريق من ا٤بنافقْب يزعموف أهنم مسلموف؛ ألجل التجسس كنقل أخبار 
 ا٤بسلمْب إٔب أعدائهم. 

َمَّحمس: قاؿ اهلل  ٤ًَُنَّّلََكَ َٝ َّيَْع ْٛ ٣ُْ٠ِٜ َّ ٌْ َََّكَنََِّصِي ََّوَْٓس ْٛ ٤٠ُِٜاََُّٙس ْنَّيُْؤ
َ
٤َنَّأ ًُ َٝ َذَذْم

َ
أ
ََّٜ َّ ًِْس ََّب ْٞ ِٜ َّ َُُّيَّص١َُٟ٤ُِِ  ٛ َُِّث ََّٔاَّلل  ٤َنَّةََّخ ُٝ ًَْٚ ََّح ْٛ َّو٢َُ ٠ ةَِّإَوذَا٤ُٚ75ََّّهُ َٜ َّآ ََّٓةل٤ُا ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي ٤اَّاَّل  ُٔ ََّٙ ِإَوَذا

َّْٛ َّث١َِِّي٠َِْسََّربُِّس ْٛ ٤ُك َِِّلَُدةجُّ ْٛ ََّيَٚيُْس ُ ةََّذذََحَّاَّلل  َٝ ِ َّث ْٛ ز٤َُج٣ُ َُتَّسِ
َ
ََّٓةل٤ُاَّأ ـٍ ًْ َّإََِلََّب ْٛ ًُْق٣ُ ََّرًَلَّبَ

٤ًُِْٚٔنََّ ًََِلََّت
َ
  [.ٕٔ-ٕٓالبقرة:] ىجسأ

                                                             

، فتح القدير(، ّٕ/ّ) تفسّب أيب السعود(، ّٗٓ/ُُ) مفاتيح الغيب(، ّّٔ/ُانظر: الكشاؼ ) (ُ)
 (.َّٔ/ّ) ركح ا٤بعا٘ب، (ْٖ/ِللشوكا٘ب )

 (.ِّٓ/ْ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ِ)
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٤٠ُاَّحمس :كقاؿ  َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ْٟضَِلَّلََعَ
ُ
ِيَّأ َّثِةَّل  ٤٠ُِٜا َِٗذةِبَّآ َّاْٙ ِ٘ ٢ْ

َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ٌح َّ ِ ْخََّلةن

َوَٓةَٙ
٤ًُنََّ َّيَصِْج ْٛ ٣ُ ٚ ًَ ُصواَّآِرَصهََُّٙ ُّ  [.ِٕ]آؿ عمراف: ىجسوَْج١ََّاَل ٣َةرََِّواْز

كالتجسس لصاّب األعداء ىو أعلى صور التجسس ا٤بنهي عنو ُب عمـو قوؿ اهلل 
 :ُع٤اَوَلَََّتََّحمس  [.ُِ]ا٢بجرات: ىجسع 

 
من خالؿ  واًلطالع على عوراتهم ،الناسالتجسس على بيوت  ثانًيا:

مسارقة النظر أو استراؽ السمع  :
 كسيأٌب بيانو.

 اقتحاـ البيوت بغير وجو حق، ومن غير مسوغ.  ثالثًا:
كالكتب  من ٫بو: الرسائل،  :اقتحاـ ما يعد من الخصوصياترابًعا: 

ع، كالكمبيوتر، كا٥باتف، كسائر أجهزة التواصل االجتماعي، كتصوير كا٤بواق ا٣باصة،
 ك٫بو ذلك.  خفية، النساء ُب ا٢بفبلت

كىو من   :التقصي عن معاٍص وسيئات اقترفت في الماضي خامًسا:
 األفعاؿ احملرمة كا٤بنكرة الٍب تتناَب مع الشرع كاألخبلؽ ا٢بميدة.

 (:منظومة اآلدابقاؿ ُب )
دًبًفٍسقو كىمى          َبٍّو ػػػػػػػػعىلىى ميتىسى  يسه ػػريـي ٘بىٍسً ػػػػػػػكىٰبىٍ       اًضي اٍلًفٍسًق إٍف ٓبٍى ٯبيٍدى

 :أم ،على ماضي الفسق كٰبـر ٘بسيس" :السفاريِب ا٢بنبلي قاؿ الشيخ 
أف يشرب ا٣بمر ُب الزمن الذم  :مثل ،أك الفسق ا٤باضي ،ما يفسق بو ُب الزمن ا٤باضي

كال عود  ،ألف ذلك إشاعة للمنكر ٗبا ال فائدة فيو ؛نت بعد مدةكتبحث عنو أ ،مضى
فينبغي كفو كنسيانو دكف إذاعتو كإعبلنو، كإ٭با  ،كإ٭با ىو عيب كنقص ،على اإلسبلـ

فإف عاكده فبل ، ( العود عليو كاإلتياف بو ثانياٰبـر التجسس عن ذلك )إف ٓب ٯبدد
 ،أك ماض ،كر فعل خفية على األشهر: كٰبـر التعرض ٤بن(الرعاية)قاؿ ُب  حرمة إذف.
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ا: ال إنكار فيما مضى كفات إال ُب ٯبهل فاعلو ك٧بلو. كقاؿ أيضن  :كقيل .أك بعيد
 .(ُ)"العقائد أك اآلراء. انتهى

كاألصل أف ٰبسن ا٤بسلم الظن  بأخيو ا٤بسلم إال أف تظهر أمارة من أمارات 
على ا٤بسلمْب لصاّب سسنا إذا ٘بالسوء، كتتفاكت األمارات من حيث األثر، فيعظم 

: من أمارات سوء ا٢باؿ دكف ذلكك  فيتعْب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر، كتتبع حالو، أعدائهم،
 الَبدد على أماكن الفسق كالفجور، كدكف ذلك: الَبدد على أماكن الشبهات.

من َعرََّض نَػْفَسُو ِللتػُّْهَمِة فال )) أنو قاؿ:  ا٣بطاب بن عمر عن كرد كقد
 .(ّ)((دع ما يريبك إلى ما ًل يريبك))، كُب ا٢بديث: (ِ)((من أساء بو الظَّنَّ يَػُلوَمنَّ 

 ا٢براـ السالك يصادؼ ال البعد الشبهات؛ حٌب إٔب أرشد النيب  كقد
 فيبتعد الناس عنو.  ييظن  بو الس وء، ال كيضل، كألجل أف فيعثر احملض

ومن وقع في  فمن اتقى الشُّبُػَهاِت استبرأ لدينو وعرضو،)): قاؿ  
الشُّبُػَهاِت وقع في الحراـ، كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يرتع فيو، أًل 

 .(ْ)((وإف لكل ملك ِحَمى، أًل وإف ِحَمى اهلل محارمو

                                                             

 (.ِّٔ/ُغذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب ) (ُ)
ما أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )الصمت(  :رؽ متعددة، منهاموقوفان من ط كرد عن عمر بن ا٣بطاب  )ِ( 

[ من طريق بديل بن كرقاء، كأبو ْٕٕ[، من طريق عكرمة، كا٣برائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]ْٕٕ]
 جابر. [، من طريق قبيصة بنّٖداكد ُب )الزىد( ]

كعبد الرزاؽ [، ُِْٕأخرجو عنو: الطيالسي ]. ركاه ٝبع من الصحابة منهم: ا٢بسن بن علي  (ّ)
[، كقاؿ: "حديث ُِٖٓ[، كالَبمذم ]ِْٕٓ[، كالدارمي ]ُِّٕ[، كأٞبد ]ُْْٖٗب )مصنفو( ]

[، كابن خزٲبة ِٕٔٔ[، كأبو يعلى ]ُُٕٓ[، كالنسائي ]ُّّٔصحيح". كما أخرجو البزار ]
[، كقاؿ: "صحيح ُِٗٔ[، كا٢باكم ]َِٖٕ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِِٕ[، كابن حباف ]ِّْٖ]

(، كالبيهقي ُب )الكربل( ِْٔ/ٖناد"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )اإلس
[َُُٖٗ.] 

 [. ُٗٗٓصحيح مسلم ] [،ِٓصحيح البخارم ] (ْ)
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فإذا ٓب تظهر أمارة من أمارات السوء كا٤بكر فقد هنى التجسس كإساءة الظن؛ 
َِّحمس :قاؿ اهلل  ألنو خبلؼ األصل.  ٣َةَّاَّل  حُّ

َ
َّأ َّيَة َّإِن  ِ ّٞ َّاٙو  َٞ ِٜ َّ سًِْيا

َٖ ٤٠ُاَّاْجذَنُِج٤اَّ َٜ َّآ َٞ ي
ٌَّٛ َّإِثْ ِ ّٞ َّاٙو  ـَ ًْ ال تظنوا بأىل  :أم"ُب )تفسّبه(:  قاؿ القرطيب  ،[ُِ]ا٢بجرات: ىجسَب

 ا إف كنتم تعلموف من ظاىر أمرىم ا٣بّب. ا٣بّب سوءن 
 قاؿ: أف النيب   عن أيب ىريرة :(الصحيحْب)ثبت ُب ك 

الظن أكذب الحديث وًل تحسسوا وًل تجسسوا وًل تناجشوا فإف  ؛إياكم والظن))
. (ُ)[]لفظ البخارم ((اوًل تحاسدوا وًل تباغضوا وًل تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانً 

قاؿ علماؤنا: فالظن ىنا كُب اآلية ىو التهمة. ك٧بل التحذير كالنهي إ٭با ىو هتمة ال 
 كٓب يظهر عليو ما يقتضي مر مثبلن سبب ٥با يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أك بشرب ا٣ب

ُع٤احمس :قوؿ  :التهمة :ذلك. كدليل كوف الظن ىنا ٗبعُب ، [ُِ]ا٢بجرات:َّىجسَوَلَََّتَع 

كذلك أنو قد يقع لو خاطر التهمة ابتداء كيريد أف يتجسس خرب ذلك كيبحث عنو، 
عن  كيتبصر كيستمع لتحقق ما كقع لو من تلك التهمة. فنهى النيب 

كالذم ٲبيز الظنوف الٍب ٯبب اجتناُّا عما سواىا، " :اؿ الز٨بشرم ق. (ِ)"ذلك
 ا كاجب االجتناب.أف كل ما ٓب تعرؼ لو أمارة صحيحة كسبب ظاىر كاف حرامن 

كذلك إذا كاف ا٤بظنوف بو ٩بن شوىد منو السَب كالصبلح، كأكنست منو األمانة 
، ٖببلؼ من اشتهر  ه الناس بتعاطي الريب ُب الظاىر، فظن الفساد بو كا٣بيانة ٧بـر

 .(ّ)"كاَّاىرة با٣ببائث
على  الشركط الٍب ُّا يتحقق التصدم لئلنكار :اإلماـ الغزإب  ذكركقد 
 :النحو التإب

                                                             

 [.ِّٔٓ[، مسلم ]ِْٕٔ ،َٔٔٔ، َْٔٔ، ُّْٓصحيح البخارم ] (ُ)
 (.ِّّ -ُّّ/ُٔتفسّب القرطيب ) (ِ)
 (.ِّٕ-ُّٕ/ْالكشاؼ ) (ّ)
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 .أف يكوف ٧بذكر الوقوع ُب الشرع :كنعِب بو ،ااألكؿ: كونو منكرن "]الشرط[ 
أك ا ذ من رأل صبين إ ؛ف ا٤بنكر أعم من ا٤بعصيةأل ؛ا٤بعصية إٔب ىذا :كعدلنا عن لفظ

 أك ُّيمة ،ا يز٘ب ٗبجنونةا يشرب ا٣بمر فعليو أف يريق ا٣بمر، ككذا إف رأل ٦بنونن ٦بنونن 
 كليس ذلك معصية ُب حق اَّنوف.  ،أف ٲبنعو منو فعليو

كإتباع  ،كا٣بلوة باألجنبية ،كال ٱبتص ا٤بنكر بالكبائر، بل كشف العورة ُب ا٢بماـ
 ذلك من الصغائر كٯبب النهي عنها.كل   ،النظر للنسوة األجنبيات

 ،ا بغّب ٘بسس، فكل من سَب معصية ُب داره: أف يكوف ا٤بنكر ظاىرن الثاني
كال أف يتجسس عليو، كقد  ،لتعرؼ ا٤بعصية ؛كأغلق بابو ال ٯبوز الدخوؿ عليو بغّب إذنو

ُع٤احمسعنو ُب قولو:  هنى اهلل   ككذا لو رئي فاسق كٙبت ،[ُِ]ا٢بجرات: ىجسولَََّتَع 
 ذيلو شيء ٓب ٯبز أف يكشف عنو.

ا بغّب اجتهاد، فكل ما ىو ُب ٧بل االجتهاد ا معلومن : أف يكوف كونو منكرن الثالث
فبل نكراف فيو، فليس للحنفي أف ينكر على الشافعي ما ىو من ٦بارم االجتهاد، 

بل ا، فا بل ظنًّ ا٤بسائل ا٤بختلف فيها بْب األئمة؛ إذ ال يعلم خطأ ا٤بخالف قطعن  :يعِب
ا عليو. ككذا إ٭با ينكر على الفرؽ ا٤ببتدعة ُب خطئهم ا٤بعلـو بد أف يكوف ا٤بنكر متفقن 

 .(ُ)"االجتهاد ٖببلؼ ا٣بطأ ُب مظافٍّ  ،على القطع
ال  ،ا ُّاا با٤بعاصي، معلنن من كاف مشتهرن "أف  كذكر ا٢بافظ ابن رجب 

ن، كليس لو غيبة، كما نص فهذا ىو الفاجر ا٤بعل ،يبإب ٗبا ارتكب منها، كال ٗبا قيل لو
لتقاـ  ؛كغّبه، كمثل ىذا ال بأس بالبحث عن أمره  على ذلك ا٢بسن البصرم

 .(ِ)"عليو ا٢بدكد. صرح بذلك بعض أصحابنا

                                                             

 ٨بتصر منهاج القاصدين(، كانظر: َُٔ)ص: موعظة ا٤بؤمنْب (،ِّْ/ِعلـو الدين )إحياء  (ُ)
 (.ُِٕ)ص:

 (.ِّٗ /ِ) جامع العلـو كا٢بكم (ِ)
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َّاْْلَة٢ِِْٚيََّحمس :كقد قاؿ اهلل  ِٞ ْيصِْضََّي
َ
ًُصِْفََّوأ ُمْصَّثِةْٙ

ْ
٤َََّوأ ّْ ًَ ]األعراؼ:  َّىجسُرِشَّاْٙ

أنو قاؿ ُب تفسّب قوؿ   ٦باىد عن  بن أيب حاًبكا الطربمركل  .[ُٗٗ
ََّّحمس :اهلل  ٤َ ّْ ًَ َّاْٙ ََّّحمس: قولو قاؿ:   ىجسُرِش ٤َ ّْ ًَ َّاْٙ من أخبلؽ الناس   ىجسُرِش

 .(ُ)كأعما٥بم من غّب ٘بىىس سو أك ٙبىىس سو 
كال  ،من غّب ٘بسيس هظهور كذكر بعض أىل العلم أف من شرط إزالة ا٤بنكر: 

فإنو  ؛ث عما أخفى بيد أك ثوب أك حانوتكال ٕب ،كال استنشاؽ ريح ،اسَباؽ ٠بع
 .(ِ)حراـ

ٔا حمس :اؿ عن التجسس  فق كقد هنى اهلل  ٔا اْجخَنُِت ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

ُُيِبُّ 
َ
ًْ بَْػًظا أ ٔا َوََل َحْغخَْب بَْػُظُس ُص ًٌ َوََل َُتَصه ِ إِثْ َّ ِ إِنه َبْػَض اىظه َّ ََ اىظه ٌِ َنررًِيا 

ْن يَ 
َ
ًْ أ َخُدُز

َ
ًٌ أ اٌب رَِخي ٔه َ حَ َ إِنه اَّلله ٔا اَّلله ٔهُ َواتهُل ٍُ ُخ ْْ يًْخا فََهرِ ٌَ ِخيِّ 

َ
ًَ أ ُزَو َِلْ

ْ
  ىجسأ

 [.ُِ]ا٢بجرات:
 ٯبوز فبل شخص من صدر ظلم كل أف "اعلم: قاؿ اإلماـ الغزإب 

 السب كال بالتجسس، التجسس مقابلة كال بالغيبة، الغيبة مقابلة ٘بوز فبل ٗبثلو، مقابلتو
 .(ّ)بو" الشرع كرد ما قدر على كالغرامة القصاص كإ٭با ا٤بعاصي، سائر ككذلك سب،بال

من ىذا الفعل الذم يورث التباغض التدابر، كما جاء  حذ ر النيب ك 
 ؛إياكم َوالظَّنَّ ((قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ُب ا٢بديث: 

ُسوا، وًل تناجشوا، وًل فإف الظَّنَّ أكذب الحديث، وًل َتَحسَُّسوا، وًل َتَجسَّ 
 .(ْ)((اتحاسدوا، وًل تباغضوا، وًل تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانً 

                                                             

(، كانظر: تفسّب ُّٕٔ/ٓ) البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيم(، ِّٖ -ِّٕ/ُّتفسّب الطربم ) (ُ)
، لئلماـ العيِب شرح صحيح البخارمعمدة القارم (، َِٔ/ِ(، تفسّب البغوم )ُّٓ/ّابن كثّب )

(ُٖ/ِِْ.) 
 (.ُّٗ/ّ) بن عليشال، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل(، َُُ/ّ) للخرشي ،شرح ٨بتصر خليلانظر: ( ِ)

 (.ُٕٗ/ّ) الدين علـو إحياء (ّ)
 .تقدـ ( ْ)
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ُع٤احمس :كقولو َََّتَع  ال تبحثوا عن عيوب  :معناه" :قاؿ ا٣بطايب  ىجسول
 :كمنو قولو  ،طلب ا٣برب :-با٢باء– (التحسس)كال تتبعوا أخبارىم، ك ،الناس
ََّذَذدََّحمس َّاذ٢َُْج٤ا َّثَِِن  ِري١َِّيَة

َ
ََّوأ َُ َّي٤ُُظ ْٞ ِٜ َّ ُع٤ا ، ٘بسست ا٣برب :كيقاؿ ،[ٕٖ]يوسف: ىجسع 

 .(ُ)"كٙبسست ٗبعُب كاحد
كقد اختلف ُب التجسس كالتحسس؟ ىل ٮبا ٗبعُب كاحد، أك ٗبعنيْب؟ كالثا٘ب "

أشهر. فقيل: ىو با١بيم: البحث عن بواطن األمور، كأكثر ما يكوف ُب الشر، كمنو: 
. كبا٢باء: البحث عما يدرؾ با٢بس؟ بالعْب أك ا١باسوس، كىو صاحب سر الشر

باألذف. كقيل: با١بيم: طلب الشيء لغّبؾ، كبا٢باء: طلبو لنفسك. قالو ثعلب. كاألكؿ 
 .(ِ)"أعرؼ

ا١باسوس.  :، كمنورٍّ ا يطلق ُب الش  جسس غالبن الت  ":  ابن كثّب كقاؿ ا٢بافظ
نو أ ا عن يعقوب إخبارن  حسس فيكوف غالبا ُب ا٣بّب، كما قاؿ كأما الت  
َِّحمسقاؿ:  َّاَّلل  ََّرْوِح ْٞ ِٜ َّ ُظ٤ا

َ
ََّتيْأ ََّوَل ِري١ِ

َ
ََّوأ َُ َّي٤ُُظ ْٞ ِٜ َّ ُع٤ا ََّذذََدع  َّاذ٢َُْج٤ا َّثَِِن   ىجسيَة

أف رسوؿ اهلل  (:الصحيح)كقد يستعمل كل منهما ُب الشر، كما ثبت ُب ، [ٕٖ]يوسف:
  :نوا ًل تجسسوا، وًل تحسسوا، وًل تباغضوا، وًل تدابروا، وكو ))قاؿ

 .(ّ)(("عباد اهلل إخوانا

                                                             

ا، ذكره تأكيدن  : ا١بيم كا٢باء ٗبعُب، فعلى ىذا إ٭با-منهم أبو عبيدة -قاؿ قـو  (.ُِّ/ْمعآب السنن ) (ُ)
 -ُْٓ/ّ. انظر: كشف ا٤بشكل )ا كمينا(كألفى قو٥با كذبن .....فخالف بْب اللفظتْب، كقوؿ الشاعر: )

 (.َِِ/ِ(، ٦باز القرآف )ُٓٓ
(، شرح ُٓٓ -ُْٓ/ّكشف ا٤بشكل )  كانظر: (،ّٓٓ/ٔ) ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلما٤بفهم  (ِ)

( جسس، مادة: ) غريب ا٢بديث كاألثرالنهاية ُب(، ُُٗ/ُٔالنوكم على صحيح مسلم )
(ُ/ِِٕ). 

 .-كقد تقدـ-(، كا٢بديث ُب )الصحيحْب( ّٕٗ/ٕتفسّب ابن كثّب ) (ّ)
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 :البحث عن الشيء، كالتحسس :التجسس" :األكزاعي  اإلماـ قاؿك 
 .(ُ)"ع على أبواُّماالستماع إٔب حديث القـو كىم لو كارىوف، أك يتسم  

َََّتََّوََّحمسكقرئ: ":  كقاؿ الز٨بشرم كا٤بعنياف متقارباف.  -با٢باء- ىجس٤اعَُّع َّل
 :تفعل من ا١بس، كما أف التلمس ٗبعُب :عنو إذا تطلبو كٕبث يقاؿ: ٘بسس األمر
 :الطلب ُب قولو  :٤با ُب اللمس من الطلب. كقد جاء ٗبعُب ؛التطلب من اللمس

ٝةءََّحمس ْع٠َةَّالع  َٝ َ َّل ٟ ة
َ
ؼ من ا٢بس، كلتقارُّما قيل ٤بشاعر كالتحسس: التعر   [.ٖ]ا١بن: ىجسَوأ

تتبع عورات ا٤بسلمْب  عن يالنه :، كا٤براد(ِ)-با٢باء كا١بيم-اإلنساف: ا٢بواس 
 .(ّ)"كمعايبهم كاالستكشاؼ عما سَبكه
 ،التجسس: البحث عن العورات كا٤بعايب(: "كُب )تفسّب الشيخ ا٤براغي 

 .(ْ)"كالكشف عما سَبه الناس
ُع٤احمس : قولو ، ابن أيب ٪بيح، عن ٦باىدكركل  َََّتَع  قاؿ:  ىجسَول

 .(ٓ) خذكا ما ظهر لكم كدعوا ما سَب اهلل
  

                                                             

(، ركح ا٤بعا٘ب ّٕٗ/ٕ(،  تفسّب ابن كثّب )َّّٓ/َُ) البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيمانظر:  (ُ)
 (.ِِْ)ص: اإلكليل ُب استنباط التنزيل (، َّٗ/ُّ)

للحكم بو على الصحة كالسقم، كىو  ؛بنبضو كتعر ؼ العرؽ : مس  سٍّ "أصل ا١بى :  اغبالر قاؿ  (ِ)
: تعرؼ حاؿ ما -با١بيم-  س  فإف ا٢بس: تعرؼ ما يدركو ا٢بس، كا١بى  ؛-بفتح ا٢باء- سٍّ أخص من ا٢بى 

( جسس، مادة: )ا٤بفردات ُب غريب القرآف اشتق: ا١باسوس". من ذلك، كمن لفظ ا١بسٍّ 
 (.ََٓ/ُْ) حاشية الطييب على الكشاؼ نظر:(، كأُٗ)ص:

 (.ّّٕ/ْالكشاؼ ) (ّ)
 (.ُّٔ/ِٔ) تفسّب ا٤براغي (ْ)
(، تفسّب القرطيب ِّٕ/ْ(، الكشاؼ )ٕٔٓ/ٕ(، الدر ا٤بنثور )َّْ/ِِانظر: تفسّب الطربم )( ٓ)

 يدالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسان (،ُِٗ/ٖ، البن عبد الرب )االستذكار(، ّّّ/ُٔ)
 (.ٓٗ/ٖ) طرح التثريب(، ِِ/ُٖ)
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يقوؿ:   قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن معاكيةا٢بديث:  كُب
فقاؿ أبو  ،((إنك إف اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أف تفسدىم))

 نفعو اهلل  من رسوؿ اهلل  كلمة ٠بعها معاكية : الدرداء
 ُّا(ُ).  

يا معشر من آمن بلسانو ولم يدخل اإليماف قلبو: ًل )) :كقاؿ 
وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع اهلل  تغتابوا المسلمين،

 .(ِ)((جوؼ بيتو يعورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف
يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبو: ًل تؤذوا كُب ركاية: ))

مسلم المسلمين، وًل تعيروىم، وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو ال
 . (ّ)((جوؼ رحلو ييتبع اهلل عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف

  

                                                             

(، كابن حباف ُْٔ/ُ( )مكاـر األخبلؽُب ) ا٣برائطي[، ك ّٖٕٗ[، كأبو يعلى ]ْٖٖٖأخرجو أبو داكد ] (ُ)
أخرجو أبو داكد (: "َٔٔ[. قاؿ العراقي )ص:ُِّٕٔكالبيهقي ] [،َٖٗ[، كالطربا٘ب ]َٕٔٓ]

 ."صحيح من حديث معاكية .بإسناد
رباء، كعن أيب برزة األسلمي. حديث الرباء: أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ( ا٢بديث مركم عن الِ)

[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ِِْ[، كٛباـ ]َّٓ[، كالركيا٘ب ]ُٕٓٔ[، كأبو يعلى ]ُٕٔ]
حديث أيب برزة: أخرجو أٞبد  (: "ركاه أبو يعلى، كرجالو ثقات".ّٗ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُِّٗ]
[، ِّْٕ[، كأبو يعلى ]ُٖٔ[، كابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ]َْٖٖ] [، كأبو داكدُٕٕٔٗ]

   [.ُُِْٔ[. كالبيهقي ]ُُِّكالركيا٘ب ]
[ كقاؿ: "حسن َِِّا٢بديث مركم عن ابن عمر، كابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجو الَبمذم ] (ّ)

لطربا٘ب، كرجالو (: "ركاه اْٗ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُُْْْغريب. حديث ابن عباس: أخرجو الطربا٘ب ]
 ثقات".
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ىذا فبلف تػىٍقطيري ٢بًٍيىتيوي  :فقيل  عن زيد بن كىب، قاؿ: أيٌبى ابن مسعودك 
ولكن إف يظهر لنا شيء نأخذ  ،إنا قد نهينا عن التََّجسُّسِ ))ٟبىٍرنا، فقاؿ عبد اهلل: 

 .(ُ)((بو
 ،ا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصـو كال ُب الصبلةأدركن :كقاؿ بعضهم

إذا أردت أف تذكر  : كقاؿ ابن عباس .كلكن ُب الكف عن أعراض الناس
 .   (ِ)عيوب صاحبك فاذكر عيوبك

، كىو يورث دناءة النفسك  كال ٱبفى أف التجسس دليل على فساد األخبلؽ،
كتقطع الصٍّبلت، ككشف ثقة، البغضاء كالتقاطع كالتدابر بْب الناس، كفقداف ال

  العورات.
كأف ٱبرب ثقة بأف   ،ا إلنقاذ ٧بَـب من ىبلؾ أك ٫بوهكيستثُب منو ما لو تعْب طريقن 

 النوكم اإلماـ كما نقلو  ،فيشرع التجسس ،أك امرأة ليز٘ب ُّا ،ا خبل برجل ليقتلوفبلنن 
  كاستجاده ،(األحكاـ السلطانية)عن(ّ). 
ُع٤احمس : قولو " :قاؿ ابن بطاؿ ك  ، كإ٭با  ىجسَوَلَََّتَع  ليس على العمـو

الدين، كٓب يضمر الغل  ُبا٤براد بو عن التجسس على من ٓب ٱبش منو القدح 
 :للمسلمْب، كاستَب بقبائحو، فهذا الذل حالو التوبة كاإلنابة، كأما من خشى منو مثل

                                                             

كاللفظ لو، [، َْٖٗ[، كأبو داكد ]ِٖٔٓٔ[، كابن أيب شيبة ]ُُْٖٓٗب )مصنفو( ] عبد الرزاؽأخرجو ( ُ)
"، كأخرجو أيضنا: البيهقي صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه[، كقاؿ: "ُّٖٓ[، كا٢باكم ]ُْٕٗكالطربا٘ب ]

: (ْْٔ)ص:  الصا٢بْب( اضري) ُب م قاؿ اإلماـ النوك [. ُُِْٗب )شعب اإلٲباف( ]
 ."ركاه أبو داكد بإسناد على شرط البخارم كمسلم حديث حسن صحيح."

 (.ُٖ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ/ ّانظر: إحياء علـو الدين ) (ِ)
كانظر ذلك ُب  (،ُِْ/ٖ) دليل الفا٢بْب(، ُِِ/ّ)فيض القدير (، ِْٖ/َُفتح البارم، البن حجر ) (ّ)

، للماكردم األحكاـ السلطانية(، َِِ -ُِِ/َُ(، لئلماـ النوكم )لبْب كعمدة ا٤بفتْبركضة الطا)
غاية (، ُِٗ/ٗ) ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ،(ِٔ/ِ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ّٔٔ)ص:

 (. ِٔٗ)ص: للفراء ،األحكاـ السلطانية(، ُِ)ص: البياف شرح زبد ابن رسبلف



 

348 
 

الفتك كاف يضمر  ما خشى من ابن صياد، أك من كعب بن األشرؼ كأشباىهما ٩بن
أمره إذا خشى منو. كقد ترجم  ُببأىل اإلسبلـ، فجائز التجسس عليو، كإعماؿ ا٢بيلة 

حتياؿ كا٢بذر على من )ما ٯبوز من اال :باب (كتاب ا١بهاد) ُبصىي اد ٢بديث ابن 
 . (ُ)"ٚبشى معرتو(

الٍب تضر با٤بصلحة العامة، ك٘بر إٔب رائم كالتجسس لصاّب العدك يعد من ا١ب
 ة يصيب ضررىا عامة الناس.٨باطر كثّب 
الذين يتلقفوف  األعداء التحرز من جواسيسك  ،الواجب أخذ ا٢بيطة كا٢بذرن فم
لكشف غدرىم كمكرىم، كإنزاؿ  ؛كيدبركف كٲبكركف، كاٚباذ الوسائل ا٤بناسبة، األخبار

 العقاب ُّم؛ ليكونوا عربة لغّبىم، كحٌب يسلم العباد من شرىم.
كمسارقة النظر، كىو يدخل ٙبت النهي عن  مسارقة النظركمن التجسس: 

ُع٤احمس: التجسس ُب قولو   .ىجسَوَلَََّتَع 
، وىم لو كارىوف، أو يفروف منو، )): كُب ا٢بديث ومن استمع إلى حديث قـو

 .(ِ)((في أذنو اآلنك يـو القيامةُصبَّ 
من استمع )) : إف سأؿ سائل عن معُب قولو" :م كقاؿ الطرب 

فقاؿ: أرأيت إف استمع إٔب حديث  ،ا٢بديث ((..كارىوفإلى حديث قـو وىم لو  
دينو أك  ُبإما  ،استماعو إليهم، كللمستع فيو نفع عظيم ُبقـو ال ضرر على احملدثْب 
ا٤بتحدثوف؟ قيل: ا٤بستمع ال يعلم ىل لو فيو  كإف كره ذلك ،دنياه، أٯبوز استماعو إليو

فغّب جائز  ،و رسوؿ اهلل نفع إال بعد استماعو إليو، كبعد دخولو فيما كره ل
عن   النيب يضرر عليهم فيو؛ لنه ال كإف كاف ماع حديثهمتلو اس

ا، فبل ٯبوز ألحد من الناس أف يستمع إٔب حديث قـو ا عامًّ االستماع إٔب حديثهم هنين 
و إف شاء غفر لو كإف شاء عذبو. فإف قيكرىوف استماعو، فإف فعل ذلك فأمره إٔب خال

                                                             

 (.ْٔ/ْ(، صحيح اإلماـ البخارم )ّّْ -ِّْ/ّ) ن بطاؿالب البخارم،شرح صحيح  (ُ)
 [.َِْٕ] صحيح البخارم (ِ)
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يعلم ىل يكرىوف ذلك، ىل ىو داخل  تمع إٔب حديثهم كىو القيل: أفرأيت من اس
أذنيو اآلنك يـو القيامة؟ قيل: إف ا٣برب إ٭با كرد بالوعيد ٤بستمع ذلك  ُبفيمن يصب 

كأىلو لو كارىوف، فأما من ٓب يعلم كراىتهم لذلك فالصواب أال يستمع حديثهم أال 
الدخوؿ بْب هنى عن أنو  : بإذهنم لو ُب ذلك؛ للخرب الذم ركل عن النيب

 .(ِ)". كاآلنك: الرصاص ا٤بذاب(ُ)كراىية ذلك إال بإذهنم  ُب ا٤بتناجيْب
ال ٯبوز ألحد أف يدخل على ا٤بتناجيْب ُب حاؿ ":  الرب عبد ابن قاؿ
 .(ّ)"تناجيهما

يدخل أحد ُب سر قـو ٓب يدخلوه فيو كا١بلوس أف يكره " (:اآلداب الشرعيةكُب )
 .(ْ)كيكره إف كاف إذنو استحياء. ٰبـر :ا بدكف إذنو، كقيلسرًّ  كاإلصغاء إٔب من يتحدث

  

                                                             

إذا كاف اثناف يتناجياف فبل تدخل )) :قاؿ رسوؿ اهلل أنو قاؿ:   عن ابن عمر جاء (ُ)
 ، (َِٖ/ُِ)ُب )تاريخ دمشق( ابن عساكر ك  [،ََُْ]( الفردكس) ُب الديلمي أخرجو ((بينهما

  عن عبد العزيز بن أيب ركاد عن نافع عن ابن عمر( ُٖٗ/ٖ)ا٢بلية( )كأخرجو أبو نعيم ُب 
إذا كانا  منهما ال ٯبلس الرجل إٔب الرجلْب إال على إذف)) : رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ
تفرد بو إبراىيم بن يوسف فيما  . كقاؿ: "غريب من حديث عبد العزيز، كعمراف أخي سفياف((يتناجياف

 .ايتحادثاف سرًّ  :أم (يتناجياف(قاؿ العبلمة ا٤بناكم: "قولو: )) ." اىػارقطِبذكره أبو ا٢بسن ا٢بافظ الد
زاد ُب ركاية  .كال تصغ إليهما ،ال تشاركهما فيما أسرا بو :أم ()بينهما() .اأنت كجوبن  ()فبل تدخل()

قاؿ: أخرجو[ . ]كاهلل يكره أذل ا٤بؤمن ،كعللو ُب خرب أيب يعلى بأنو يؤذم ا٤بؤمن ((،إال بإذهنما)) :أٞبد
 .شار إٔب تقويتو( فأِْٔ/ُ" فيض القدير )كلو شواىد ،عن ابن عمر (تارٱبو) ]ُب[ ابن عساكر

 (.ٔٓٓ -ٓٓٓ /ٗ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ِ)
طرح (، ْٖ/ُُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِِٗ/ُٓ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ّ)

 .(ُْْ/ٖ) التثريب
 (.ِٕٔ/ِ، البن مفلح )اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعيةانظر: ( ْ)
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 أيب ىريرةُب ىذا الباب: ما جاء عن  التغليظ كالوعيدكمن األحاديث الٍب تفيد 
  أف رسوؿ اهلل   :اطََّلَع عليك بغير إذف، لو أف رجاًل ))قاؿ 

 .(ُ)((َفَخَذفْػَتُو بحصاة، فَػَفَقْأَت عينو ما كاف عليك من جناح
-         : الرمي با٢بصاة، كأما-با٣باء ا٤بعجمة-ا٣بذؼ  ((فخذفتو)كقولو: )
 فهو بالعصا ال با٢بصى. -با٢باء ا٤بهملة

ذا نظر ُب بيت الرجل إ ٧بموؿ على ما :قاؿ العلماء": قاؿ اإلماـ النوكم 
 :أصحهما ،فيو كجهاف ألصحابنا ؟كىل ٯبوز رميو قبل إنذاره .فرماه ٕبصاة ففقأ عينو

 .(ِ)"-كاهلل أعلم-لظاىر ىذا ا٢بديث  ؛جوازه
 .كيضمن إف فقأ عينو، ذىب ا٢بنفية كا٤بالكية إٔب أنو ال ٯبوز الرمي على الناظرك 

كلو نظر من كيو ةو أك من باب فػىفىقىأى عينو صاحبو ": (تبصرة ا٢بكاـ)جاء ُب كقد 
، كلو قصد زجره بذل ؛ضمن ك فأصاب عينو كٓب ألنو قادر على زجره كدفعو بًاأٍلىخىفٍّ

  .(ّ)"يقصد فقأىا ففي ضمانو خبلؼ
ًر من بعض اط لىعى أف رجبل   أنس بن مالك ُب حديث آخر عنك  حيجى

، فكأ٘ب أنظر إليو  ، أكٗبًٍشقىصو  فقاـ إليو النيب  النيب  ٗبىشىاًقصى
ٍطعينىوٱبىًٍتلي الرجل لًيى 

(ْ). 
 النيب أزكاج غرؼ ىيك  ،حجرة ٝبع ((حجر)ك). نظر أم: ،((اطلع)) قولو:
. كقولو .يراكغو كيستغفلو :أم -بفتح أكلو ككسر التاء- ((َيْخِتُلو))ك: 

 .-الضم أشهرك  ،بضم العْب كفتحها- ((ليطعنو))

                                                             

 [.ُِٖٓ[، مسلم ]َِٗٔ، ٕٖٖٔصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ُّٖ/ُْشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 (.ّْٖ/ِ) تبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ (ّ)
  [.ُِٕٓ[، مسلم ]ََٗٔ،  ِِْٔصحيح البخارم ] (ْ)
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نىٍصله عريض، كقولو ٱبتلو معناه يراكده  (:ا٤بشقص)" : ا٣بطايب اإلماـ قاؿ
 كيطلبو من حيث ال يشعر.

اعيل حدثنا ٞباد عن سهيل عن أبيو حدثنا قاؿ أبو داكد: حدثنا موسى بن إ٠ب
في دار قـو اطََّلَع من ))يقوؿ:  أنو ٠بع رسوؿ اهلل   أبو ىريرة

 .(ُ)((عينو فقد ىدرت عينوففقؤوا بغير إذنهم 
قاؿ الشيخ: ُب ىذا بياف إبطاؿ القود كاسقاط الدية عنو، كقد ركم عن عمر بن 

 اإلماـ كإليو ذىب ،ذلكمثل   كعن أيب ىريرة ،أنو أىدرىا ا٣بطاب 
 . الشافعي

كذلك ألنو قد ٲبكنو  ؛إذا فعل ذلك ضمن ا١بناية : أبو حنيفة اإلماـ كقاؿ
أف يدفعو عن النظر كاالطبلع عليو باالحتجاب عنو كسد ا٣بصاص كالتقدـ إليو 

٥با كليس النظر بأكثر  اذلك كعمد إٔب فقء عينو كاف ضامنن بالكبلـ ك٫بوه فإذا ٓب يفعل 
 كتأكؿ ا٢بديث على معُب التغليظ كالوعيد. ،الدخوؿ عليو بنفسومن 

 ،إ٭با يكوف لو فقء عينو إذا كاف قد زجره :كقد قاؿ بعض من ذىب إٔب ا٢بديث
كإف أىب ذلك  ،كتقدـ إليو فلم ينصرؼ عنو، كاللص إ٭با يباح لو قتالو كدفعو عن نفسو

 ة ُب مظاهنا من كتب الفقو.كا٤بسألة مبسوط .(ِ)"عليو إذا ٓب ينصرؼ عنو بدكف ذلك
كا٤بسارقة، كاالسَباؽ، كالتسرؽ: . اسَباؽ السمعك٩با يدخل ُب ىذا الباب: 

اإلباًؽ ارؽ، تقوؿ: بىرًٍئت ًإلىٍيك من الس رىؽ مصدر فعل الس  ك  ظر كالسمع.اختبلس الن  
ذم يىٍسَبىًؽي كىال    ،اا٣بٍتلي سرًّ  (:االسَباؽ)ك .االسم (رقةالس  )ك .كالس رًؽ ُب بيع العبيد

 .(ّ)السٍمع

                                                             

[، كالبيهقي ُب )السنن الكربل( ْٕٓ( ]مساكئ األخبلؽُب ) ا٣برائطي[، كأخرجو ُِٕٓاكد ]أيب دسنن  (ُ)
[ُٕٕٔٓ.] 

 (.ُّٓ-ُِٓ/ْمعآب السنن ) (ِ)
 (.ُِّ/ٔ، مادة: )سرؽ( )احملكم كاحمليط األعظم(، َّٕ/ٖ) هتذيب اللغة(، ٕٔ/ٓانظر: انظر: العْب )( ّ)
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 :كمنو ،ٍسًتٍسرىاراالٍفيىة ك ا٣بي أخذ الشيء من الغّب على سبيل كالسرقة ُب اللغة: 
َّحمس :قاؿ اهلل . ألنو يسمع كبلـ ا٤بتكلم على ًغر ةو منو .؛اسَباؽ السمع ِٞ َٜ َّ

إِل 
ْٝىََّ َقَّالع   . (ُ)[ُٖ]ا٢بجر: ىجساْظََتَ

 كالتجسس:  اسَباؽ السمعكقد قيل ُب الفرؽ بْب 
ف التجسس ىو التنقيب عن أمور معينة، يبغي ا٤بتجسس ا٢بصوؿ عليها، إ - ُ

 لو من معلومات. أما اسَباؽ السمع فيكوف ٕبمل ما يقع 
ف التجسس مبناه على الصرب كالتأ٘ب للحصوؿ على ا٤بعلومات ا٤بطلوبة، إ - ِ

 أما اسَباؽ السمع فإف مبناه على التعجل.
أما اسَباؽ ك  ،العورات، كأكثر ما يقاؿ ُب الشر عن البحث :التجسس – ّ

 ا.ا كانت أـ شرًّ السمع فيكوف فيو ٞبل ما يقع لو من أقواؿ، خّبن 
 .أعم من اسَباؽ السمع فهو التحسسأما 

من استمع إلى حديث قـو وىم ))  :كٰبـر اسَباؽ السمع؛ لقولو 
 ، كقد تقدـ بيانو.ا٢بديث ((..لو كارىوف

والظن، فإف الظن أكذب الحديث، وًل إياكم )) :كلقولو 
  ((.تحسسوا وًل تجسسوا

 ٩با  تقدـ بيانو.يستثُب من ىذا النهي: ا٢باالت الٍب يشرع فيها التجسس ك 
كما يستثُب من ذلك: اسَباؽ كٕب األمر السمع بنية معرفة ا٣بلل الواقع ُب 

ف ينشر اَّتمع؛ ليقـو بإصبلحو، فيحل للمحتسب اسَباؽ السمع، كما ٰبل لو أ
ليعرؼ أالعيبهم كطرؽ ٙبايلهم، فيضع  ؛عيونو؛ لينقلوا لو أخبار الناس كأحواؿ السوقة

هناية الرتبة ُب طلب )٥بم من أساليب القمع ما يدرأ ضررىم عن اَّتمع، قاؿ ُب 
كيبلـز احملتسب األسواؽ كالدركب ُب أكقات الغفلة عنو، كيتخذ لو فيها ": (ا٢بسبة

                                                             

تبيْب ا٢بقائق شرح  (، َُِ/ْ) االختيار لتعليل ا٤بختار(، ِّٔ/ِ) ما٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدانظر:  (ُ)
 (.ََِ/ّ) اللباب ُب شرح الكتاب (،ُِِ/ّ) كنز الدقائق



 

353 
 

  ". كقد كاف عمر بن ا٣بطاب اىػ خبار كأحواؿ السوقةإليو األ عيونا يوصلوف
٤بعرفة  ؛ يسَبؽ السمع، كيتسقط أخبار ا٤بسلمْبيعس ُب شوارع ا٤بدينة ا٤بنورة ليبلن 

، كيكتشف ا٣بلل ليسارع إٔب  ؛أحوا٥بم، كيعْب ذا ا٢باجة، كيرفع الظلم عن ا٤بظلـو
 .كقصصو ُب ذلك كثّبة ال ٙبصى إصبلحو،

( ُب غّب ما شيرًع ٩با يوجب مسارقة السمع)قهاء ُب أف ال خبلؼ بْب الفك 
من استمع إلى حديث قـو وىم لو كارىوف أو يفروف العقاب ُب اآلخرة؛ ٢بديث: ))

دـ كركد نص ُب لع ؛كلكن ال ٯبوز رميو .((في أذنيو اآلنك يـو القيامةمنو صب 
 .(ُ)"اتلبصر ُب االطبلع على العور كألف السمع ليس كا ؛مشركعية الرمي فيو

 يقوؿ: قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   معاكية بن أيب سفيافكعن 
فقاؿ  ،((إنك إف اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أف تفسدىم))يقوؿ: 

نفعو اهلل   كلمة سمعها معاوية من رسوؿ اهلل)) : أبو الدرداء
 .(ِ)((تعالى بها

  

                                                             

 الرتبة هناية(، كانظر:  ُُِ-ُُُ/ّٕ(، )ُِٖ -ِٕٗ /ّ( )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةبتصرؼ عن )( ُ)
 ا٣بطاب، بن عمر سّبة ىػ[،ُّٓٔ] شركالن كالَبٝبة التأليف ١بنة طبع (،َُ)ص: ا٢بسبة طلب ُب

 (،ٔٓ/ِاحملتاج   ) (، مغِبُُْ)ص: يوسف أليب ا٣براج، (،َُّ/ٕ) ا٤بغِب (،ُٕ)ص: ا١بوزم البن
(ْ/ُٖٗ). 

(: ُْْٔب )الرياض( )ص: [، قاؿ اإلماـ النوكم َٕٔٓ[، كابن حباف ]ْٖٖٖأخرجو أبو داكد ]( ِ)
أخرجو أبو داكد بإسناد صحيح (: "َٔٔ)ص:  قاؿ العراقي . "ركاه أبو داكد بإسناد صحيح"

إ٘ب ٠بعت من رسوؿ اهلل [، بلفظ: ٖٗٓكما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]  ."من حديث معاكية
   أعرضوا عن الناس، أٓب تر أنك إف اتبعت الريبة ُب ))ا نفعِب اهلل بو، ٠بعتو يقوؿ: كبلمن

 ..،عن معاكية"ركاه الطربا٘ب  :اكم ((، قاؿ العبلمة ا٤بنالناس أفسدهتم أك كدت تفسدىم؟
 (. ٗٓٓ/ُفيض القدير ) "أبو داكد بإسناد صحيح :اكركاه عنو أيضن  ،كإسناده حسن
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 .قعتهم ُب الفسادأك  :أم (،(أفسدتهم)) قولو:": قاؿ العبلمة ا٤بناكم 
أك  ،غيبة :لوقوع بعضهم ُب بعض بنحو (؛(تفسدىم))قاربت أف  :أم ((أو كدت))

كقد  .(ُ)أك ىتك عرض ذكم ا٥بيئات ا٤بأمور بإقالة عثراهتم ،٢بصوؿ هتمة ال أصل ٥با
كا٢باصل  .يَبتب على التفتيش من ا٤بفاسد ما يربو على تلك ا٤بفسدة الٍب يراد إزالتها

 .(ِ)"ظر إٔب السَب مهما أمكنأف الشارع نا
عن جبّب بن نفّب، كعمرك بن األسود، عن ا٤بقداد بن األسود، كأيب أمامة، قاال: ك 

األمير إذا ابتغى الرّْيَبَة في الناس  إفَّ )) قاؿ: إف رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((أفسدىم

إذا اهتمهم كجاىرىم بسوء الظن فيهم أداىم ذلك إٔب  :أم" (:النهاية)قاؿ ُب 
ف ذا دغل فإف األمّب إذا كا": كقاؿ الطييب  .(ْ)"ب ما ظن ُّم ففسدكاارتكا

ابتغى عيوُّم كيتهمهم با٤بعايب فيتجسس أحوا٥بم  كدخل ُب قلبو من الرعية
فلو عاملهم بكل ما قالوا كفعلوا ، فإف اإلنساف قل ما يسلم من عيبكمفاسدىم؛ 

 .(ٓ)"م كيعفو عنهمالشتدت عليهم األحواؿ، بل ينبغي أف يسَب عليهم عيوُّ

                                                             

  خرجو أبو داكد كالنسائي من حديث عائشةأ ((أقيليوا ذكم ا٥بٍيئىاًت عىثػىرىاهتم))جاء ُب ا٢بديث: ( ُ)
 .-كسيأٌب- ((اهلل ُب الدنيا كاآلخرةا، سَبه كمن سَب مسلمن . كُب ا٢بديث أيضنا: ))-كسيأٌب-

 (.ٗٓٓ/ُفيض القدير ) (ِ)
اآلحاد [، كُب )َُُّٕب )السنة( ] بن أيب عاصم[، كاْٖٖٗ[، كأبو داكد ]ُِّٖٓأخرجو أٞبد ]( ّ)

قاؿ [، ُّٕٖ[، كا٢باكم ]َٕٔٗ[، ك)األكسط( ]ُٕٔٓ]  ُب )الكبّب(كالطربا٘ب[، ِْْٗ( ]كا٤بثا٘ب
"، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن ، كرجالو ثقاتأٞبد كالطربا٘ب ركاه"(: ُِٓ/ٓ) ي ا٥بيثم

 [.ُِْٕٔالكربل( ]
 (.ِٖٔ/ِ، مادة: )ريب( )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ْ)
ا٤بفاتيح ُب شرح (، ْٕٔ/ٔ) ٤بعات التنقيح(، ِِٖٓ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيحانظر:  (ٓ)

 (.َّٕ/ْ) ا٤بصابيح
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 .(ُ)ا لدرء ا٢بد عنوأال ترل ُب ا٢بدكد من تلقْب ا٤بعَبؼ بالذنب دفعن 
حث اإلماـ على التغافل كعدـ  :كمقصود ا٢بديث" :قاؿ العبلمة ا٤بناكم 

 .(ِ)"..كٰبصل االنتظاـ ،فإف بذلك يقـو النظاـ ؛تتبع العورات
فإف القلب ال  ؛سسالتج :كمن ٜبرات سوء الظن" :الغزإب  قاؿ اإلماـ

قاؿ اهلل  ،ا منهي عنوكىو أيضن ، فيشتغل بالتجسس ،يقنع بالظن كيطلب التحقيق
: ُع٤احمس َََّتَع   .كالتجسس منهي عنو ُب آية كاحدة ،كسوء الظن ،فالغيبة ،ىجسَوَل

فيتوصل إٔب  ،ٙبت سَب اهلل   أف ال يَبؾ عباد اهلل :كمعُب التجسس
ا عنو كاف أسلم لقلبو لو ما لو كاف مستورن  كىتك السَب حٌب ينكشف ،االطبلع

 .(ّ)"كدينو
 كاعلم أف الناس على ضربْب: ":  قاؿ ابن رجب 

ا ال يعرؼ بشيء من ا٤بعاصي، فإذا كقعت منو ىفوة، : من كاف مستورن أحدىما
ألف ذلك غيبة ٧برمة، كىذا  ؛أك زلة، فإنو ال ٯبوز كشفها، كال ىتكها، كال التحدث ُّا

ْن حمس :فيو النصوص، كُب ذلك قد قاؿ اهلل  ىو الذم كردت
َ
ََ ُُيِتَُّٔن أ ِي إِنه اَّله

 ِ جَْيا َواْْلِخَرة ًٌ ِِف ادلُّ َِل
َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي كا٤براد:  [.ُٗ]النور: ىجستَِشيَع اىَْفاِخَشُث ِِف اَّله

كما ُب   إشاعة الفاحشة على ا٤بؤمن ا٤بستَب فيما كقع منو، أك اهتم بو كىو برمء منو،
. قاؿ بعض الوزراء الصا٢بْب لبعض من يأمر با٤بعركؼ: اجتهد أف تسَب (قصة اإلفك)

العصاة، فإف ظهور معاصيهم عيب ُب أىل اإلسبلـ، كأكٔب األمور سَب العيوب، كمثل 
ا كأقر ٕبد، كٓب يفسره، ٓب يستفسر، بل يؤمر بأف يرجع كيسَب ا نادمن ىذا لو جاء تائبن 

ا كالغامدية، ككما ٓب يستفسر الذم قاؿ: ماعزن   نفسو، كما أمر النيب
                                                             

 .(ُِّْ/ٔ) فاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيحمرقاة ا٤ب (ُ)
 (.ِّّ/ِفيض القدير ) (ِ)
 منهاج القاصدين (، ٨بتصرِّ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، كانظر: ُِٓ/ّإحياء علـو الدين )( ّ)

 (.ُّٔ/ّ)مفتاح السعادة كمصباح السيادة ، (ُِٕ)ص:
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ا فىأىًقٍموي عىلىي  " . كمثل ىذا لو أخذ ٔبرٲبتو، كٓب يبلغ اإلماـ، فإنو يشفع لو (ُ)"أىصىٍبتي حىدًّ
 حٌب ال يبلغ اإلماـ. 

أقيُلوا ذوي الهْيَئاِت )): كُب مثلو جاء ا٢بديث عن النيب 
 .(ِ) ي من حديث عائشة. خرجو أبو داكد كالنسائ((َعثَػَراتهم

ا ُّا ال يبإب ٗبا ارتكب منها، كال ٗبا ا با٤بعاصي، معلنن : من كاف مشتهرن والثاني
قيل لو فهذا ىو الفاجر ا٤بعلن، كليس لو غيبة، كما نص على ذلك ا٢بسن البصرم 
كغّبه، كمثل ىذا ال بأس بالبحث عن أمره لتقاـ عليو ا٢بدكد. صرح بذلك بعض 

واغد يا أنيس على امرأة ىذا، فإف )): ؿ بقوؿ النيب أصحابنا، كاستد
. كمثل ىذا ال يشفع لو إذا أخذ، كلو ٓب يبلغ السلطاف، بل (ّ)((اعترفت، فارجمها

من ٓب  : يَبؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد لينكف شره، كيرتدع بو أمثالو. قاؿ مالك
                                                             

ه رجل فقاؿ: يا فجاء قاؿ: كنت عند النيب  ( كنص ا٢بديث: عن أنس بن مالك ُ)
ا فأقمو علي ، قاؿ: كٓب يسألو عنو، قاؿ: كحضرت الصبلة، فصلى مع النيب  رسوؿ اهلل، إ٘ب أصبت حدًّ

،  فلما قضى النيب  الصبلة، قاـ إليو الرجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إ٘ب أصبت
ا، فأقم ُب كتاب اهلل، قاؿ: ))أليس قد صليت معنا(( قاؿ: نعم، قاؿ: ))فإف اهلل  قد غفر لك حدًّ

 [.ِٕٓٔ، ِْٕٔ[، مسلم ]ِّٖٔذنبك، أك قاؿ: حدؾ(( صحيح البخارم ]
[، ِْْٕٓ[، كأٞبد ]ُُِْ( كُب لفظ: ))زالهتم((. كا٢بديث أخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب )مسنده( ]ِ)

[، كابن ِّٕٓ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّْٕٓ[، كأبو داكد ]ْٓٔكالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]
[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ّّْٕ[، كالدارقطِب ]ُّّٗ، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ][ْٗحباف ]

[، قاؿ ا٢بافظ ُب ٕٔٓٗ[. كُب )شعب اإلٲباف( ]ُِِٕٗ(، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ّْ/ٗ)
(: "قاؿ العقيلي: لو طرؽ كليس فيها شيء يثبت". كقاؿ ابن حجر ُِٖ/ْ)التلخيص ا٢ببّب( )

(: "للحديث ا٤بشهور من طرؽ رٗبا يبلغ درجة ا٢بسن، بل صححو ابن ُٕٔ/ٗ]ا٥بيتمي[ ُب )التحفة( )
(. كا٢باصل أف ا٢بديث جيد بطرقو كشواىده. ُّٖ -ُّٖ/ُحباف.." انظر: كشف ا٣بفاء )

: ا٤براد أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ ا٢بميدة. ()ذكم ا٥بيئات(): من اإلقالة، كىي الَبؾ كا٤بسا٧بة. ك()أقيلوا()ك
 هتم، أم: ذنوُّم.: زال()عثراهتم()

[، مسلم َِٕٔ، ُّٕٗ، ٖٗٓٔ، ّٖٓٔ، ِٕٖٔ، ِِْٕ، ِٓٗٔ، ُِّْصحيح البخارم ] (ّ)
[ُٕٔٗ.] 
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ا ٓب يبلغ اإلماـ، يعرؼ منو أذل للناس، كإ٭با كانت منو زلة، فبل بأس أف يشفع لو م
كأما من عرؼ بشر أك فساد، فبل أحب أف يشفع لو أحد، كلكن يَبؾ حٌب يقاـ عليو 

 .(ُ)"ا٢بد، حكاه ابن ا٤بنذر كغّبه
 .(ِ)((ا، ستره اهلل في الدنيا واآلخرةومن ستر مسلمً كُب ا٢بديث: ))

 ذكم ىعل السَب بو: كا٤براد زالتو، يسَب أف عليو "السَب: ((اومن ستر مسلمً )) 
 كقعت سَب معصية ُب كىذا كبالفساد، معركفنا باألذل ليس ٩بن ك٫بوىم ا٥بيئات

 كانقضت.
 منها، كمنعو عليو، باإلنكار ا٤ببادرة فيجب ُّا متلبس كىو معصيتو علم إذا أما 

 مفسدة. ذلك على يَبتب ٓب إف األمر كٕبٍّ  إٔب رفعها لزمو عجز فإف
 الفساد، ُب يطمعو ىذا على لسَبا ألف عليو؛ يسَب ال بذلك فا٤بعركؼ 

 إٔب يرفعو أف يستحب بل ذلك، مثل على غّبه كجسارة احملرمات، كانتهاؾ كاإليذاء،
 مفسدة. ذلك من ٱبف ٓب إف اإلماـ

 كاألكقاؼ الصدقات على كاألمناء كالشهود، الركاة جرح ُب القوؿ ككذلك
 ما منهم رأل إذا عليهم السَب ٰبل كال ا٢باجة، عند ٘برٰبهم فيجب ك٫بوىم، كاأليتاـ

 .(ّ)الواجبة" النصيحة من بل احملرمة، الغيبة من ىذا كليس أىليتهم، ُب يقدح
فينبغي ٤بن عىًلم باقَباؼ فاحشةو أك زل ة من شخص من أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ 

 ا٢بميدة أف يسَب عليو، كينصحو، كٲبنعو عن ا٤بنكر بالوسيلة الٍب يستطيعها. 

                                                             

 (.ُْٕ/ٖ(، كانظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِّٗ -ِِٗ/ِ( جامع العلـو كا٢بكم )ُ)
ا سَبه اهلل [ عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة. كىو ُب )الصحيحْب(: ))كمن سَب مسِٗٗٔ( أخرجو مسلم ]ِ) لمن

 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْيـو القيامة(( عن الزىرم، عن سآب، عن أبيو. صحيح البخارم ]
(، َِْشرح األربعْب النوكية، للحافظ ابن حجر، بتحقيق األخ الدكتور رياض منسي العيسى )ص:( ّ)

  (.ُْٔ/ ٔكانظر: مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل )
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"كيستحب ٤بن اطلع من أخيو ا٤بسلم على عورة أك زلة  :قاؿ ابن ا٤بنذر 
ا، أك تعزيرنا، أك يلحقو  ذلك عيب أك عار أف يسَبه عليو؛ رجاء ثواب اهلل  ُبتوجب حدًّ

،  كٯبب ٤بن بلى بذلك أف يستَب بسَب اهلل،  فإف ٓب يفعل ذلك الذم
د ُب شيء من أصاب ا٢بد، كأبدل ذلك لئلماـ، كأقر با٢بد ٓب يكن آٜبنا؛ ألنا ٓب ٪ب

أنو هنى عن ذلك، بل األخبار الثابتة دالة على  األخبار الثابتة عن النيب 
ا كأقيم عليو فهو كفارتو"  .(ُ)أف من أصاب حدًّ

 أف رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن عبد اهلل بن عمر 
المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو، ومن كاف في حاجة أخيو كاف قاؿ: ))

 في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو اهلل
 . (ِ)((القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يـو القيامة

ًل يستر اهلل على عبد قاؿ: )) ،عن النيب  كعن أيب ىريرة 
 .(ّ)((في الدنيا، إًل ستره اهلل يـو القيامة

األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو كقد فص لتي القوؿى ُب ذلك ُب كتاب: )هنج 
 بالنار(.

                                                             

أف رسوؿ  كقد تقدـ حديث: عبادة بن الصامت  (.ِٕٓ/ٔبطاؿ )شرح صحيح البخارم، البن  (ُ)
))بايعو٘ب على أف ال تشركوا باهلل شيئنا، : قاؿ، كحولو عصابة من أصحابو  اهلل 

كال تسرقوا، كال تزنوا، كال تقتلوا أكالدكم، كال تأتوا ببهتاف تفَبكنو بْب أيديكم كأرجلكم، كال تعصوا ُب 
أجره على اهلل، كمن أصاب من ذلك شيئنا فعوقب ُب الدنيا فهو كفارة لو، معركؼ، فمن كىَبى منكم ف

كمن أصاب من ذلك شيئنا ٍب سَبه اهلل فهو إٔب اهلل، إف شاء عفا عنو كإف شاء عاقبو(( فبايعناه على 
  ذلك. متفق عليو.

 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َِٗٓ( صحيح مسلم ]ّ)
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والكشف  ومعايبهم، البحث عن عورات الناس) ىوكا٢باصل أف التجسس 
باستراؽ السمع والبصر أو بأحدىما دوف إذف، أو  وذلك ،من أسرارىمه و عما ستر 

  (.نقل األخبار لألعداء، أو نقل أخبار األعداء
 كمشركعنا، كقد يكوف مذمومنا ك٧برمنا.، فإنو قد يكوف ٧بمودنا كبناء على ما تقدـ

مشركعنا فقد يكوف كعلى ذلك فإف ا٢بكم عليو ٱبتلف باختبلؼ القصد كالنية، 
؛ كمذمـو ، أك غّب مشركععلى البعض كاجبنا ُب بعض األحواؿ كيكوفكمندكبنا إليو، 

ٱبتلف، فقد يكوف ألجل نصرة ا٢بق، كٞباية الدين كالنفس  ى التجسسالباعث عل ألف
٤باؿ كالعرض كالوطن، كُب ا٤بقابل قد يكوف ألجل مطامع دنيوية من ٫بو: ا٤باؿ كا١باه كا

رر با٤بتجس ًس عليو، كقد يكوف الباعث عليو: إ٢باؽ الض  ، كا٤بصلحة الشخصية كالسلطة
، كىو كذلك ٩با اتباعنا ٥بول نفسو من حيث االطبلع على العورات كقد يكوف شهوانينا

 ًس عليو كأىلو.يلحق الض رر با٤بتجس  
، اسَباؽ السمعكمن األلفاظ ذات الصلة: )التحسس، كالتنصت، كالَبصد، ك 

 كاسَباؽ النظر(.
 .كيطلق على ا١باسوس لفظ: العْب

التشريعات اإلسبلمية إ٭با تقـو على أساس من األخبلؽ الفاضلة الٍب تؤلف بْب ك 
 القلوب، كتورث احملبة، كٙبفظ ا٢بقوؽ، كٙبَـب ا٣بصوصيات.

 األسرار الشخصية للناس ٧بَبمة ال ٯبوز انتهاكها إال ٕبق مشركع.ك 
كُب ا٤بقابل فإف الشريعة ٙبـر ما يكوف سببنا لتفرؽ القلوب، كما يورث البغضاء 

 كالتنافر، من ٫بو: التجسس كتتبع العورات، كإساءة الظن. 
كدليل على  ، كأثر من آثار ضعف اإلٲباف،من مظاىر سوء الظنٍّ كالتجسس 

، كىو يورث الكراىية، كيقطع الصبلت، النفس، كقلة ا٤بركءة،  كسوء األخبلؽاءة دن
لفاحشة بْب ا٤بسلمْب، لإشاعة فيو جرأة كجسارة على ا٤بعصية، ك كيقوض العبلقات، ك 

 العيوب كا٤بساكئ.كإظهار ٤با خفي من كانتشار السوء بينهم، 
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ل عنها شيمة أىل فسَب العيوب كالتجاىل كالتغاف" : قاؿ اإلماـ الغزإب 
أف  :ال يتم إٲباف ا٤برء ما ٓب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو، كأقل درجات األخوة. ك الدين

يعامل أخاه ٗبا ٰبب أف يعاملو بو، كال شك أنو ينتظر منو سَب العورة كالسكوت على 
 ..ا٤بساكم كالعيوب

 باطن،ُب ال الداء الدفْب :كمنشأ التقصّب ُب سَب العورة أك السعي ُب كشفها 
 .كىو ا٢بقد كا٢بسد

كال يزيد لطف ا٢بقود  ،ظاىر العتاب خّب من مكنوف ا٢بقد :قاؿ بعض ا٢بكماء
كقلبو  ،كأمره ٨بطر ،كمن ُب قلبو سخيمة على مسلم فإٲبانو ضعيف ،إال كحشة منو

 .(ُ)" خبيث ال يصلح للقاء اهلل
سس عن لزـك السبلمة بَبؾ التج :الواجب على العاقل":  كقاؿ أبو حاًب

فإف من اشتغل بعيوبو عن عيوب  ؛عيوب الناس مع االشتغاؿ بإصبلح عيوب نفسو
فكلما اطلع على عيب لنفسو ىاف عليو ما يرل مثلو  ،كٓب يتعب قلبو ،غّبه أراح بدنو

 ،كتعب بدنو ،كإف من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسو عمى قلبو ،من أخيو
 . (ِ)"كتعذر عليو ترؾ عيوب نفسو

 ،كما أف حسن الظن من شعب اإلٲباف  ،التجسس من شعب النفاؽ" كقاؿ:
كما أف ا١باىل يسيء الظن   ،كالعاقل ٰبسن الظن بإخوانو كينفرد بغمومو كأحزانو

 . (ّ)"كال يفكر ُب جناياتو كأشجانو ،بإخوانو
مباينة العاـ ُب األخبلؽ كاألفعاؿ بلزـك ترؾ  :الواجب على العاقلكقاؿ: "

 ،ألف من ٕبث عن مكنوف غّبه ٕبث عن مكنوف نفسو ؛الناسالتجسس عن عيوب 

                                                             

 ( بتصرؼ.ُٖٕ/ِن )إحياء علـو الدي (ُ)
 (.ُِٓ)ص: ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء (ِ)
 (.ُِٔا٤بصدر السابق )ص: (ّ)
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ككيف يستحسن مسلم ثلب مسلم  ،مكنونو على ما ٕبث من مكنوف غّبه كرٗبا طم  
 .(ُ)"؟!بالشيء الذم ىو فيو

 
 :ػاضدرشظػ:ػاضثاطظظاضصورةػ

فإف كاف الغلوؿ مطلق إف ٩با يندرج ٙبت مفهـو ا٣بيانة: السرقة كالنهب كالغلوؿ. 
، كخصوص  ا٣بيانة فهو أعم من السرقة، كإف كاف من ا٤بغنم خاصة فبينو، كبينها عمـو

 .-كسيأٌب تعريف الغلوؿ مفصبلن - .(ِ)من كجو
ما كقف عليو ٩با صرح بأنو من الكبائر،   كقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر 

 فذكر ما يندرج ٙبت اسم ا٣بيانة من ٫بو: النهبة كالغلوؿ.
و ٩با كرد التصريح بأنو من الكبائر أك من فهذا ٝبيع ما كقفت علي" :قاؿ 

كُب بعضو  ،كقد تتبعتو غاية التتبع .اكموقوفن  ،امرفوعن  ،اكضعيفن  ،اصحيحن  ،أكرب الكبائر
كالتسبب ُب لعن الوالدين كىو داخل ُب   ،كيدخل ُب عمـو غّبه ،اما كرد خاصًّ 

 ،كىو داخل ُب الزناكالزنا ٕبليلة ا١بار  ،كقتل الولد كىو داخل ُب قتل النفس ،العقوؽ
 .(ّ)......اْب"كيدخل ا١بميع ُب السرقة ،كاسم ا٣بيانة يشملو ،كالنهبة كالغلوؿ

كذلك أف ىذه اليد ا٣ببيثة  ،قطع يد السارؽ من ىدم القرآف للٍب ىي أقـوك 
كتكتسب ُب كل ما يرضيو من امتثاؿ أكامره  لتحق ا٢بق،  ا٣بائنة، الٍب خلقها اهلل

شاركة ُب بناء اَّتمع اإلنسا٘ب، فمدت أصابعها ا٣بائنة إٔب ماؿ الغّب كاجتناب هنيو، كا٤ب
لتأخذه بغّب حق، كاستعملت قوة البطش ا٤بودعة فيها ُب ا٣بيانة كالغدر، كأخذ أمواؿ 
الناس على ىذا الوجو القبيح، يد ٪بسة قذرة، ساعية ُب اإلخبلؿ بنظاـ اَّتمع، إذ ال 

قها بالقطع كاإلزالة ؛ كالعضو الفاسد الذم ٯبر الداء نظاـ لو بغّب ا٤باؿ، فعاقبها خال
                                                             

 (.ُِٖا٤بصدر السابق )ص: (ُ)
 (.ِْٔ/ٕ) طرح التثريب ُب شرح التقريبانظر:  (ِ)

 (.ُّٖ/ُِفتح البارم ) (ّ)
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إبقاء على البدف كتطهّبا لو من ا٤برض، كلذلك فإف  ؛لسائر البدف، فإنو يزاؿ بالكلية
  قطع اليد يطهر السارؽ من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ

 .(ُ)بالقطع عن السرقة
ِ حمس :كقاؿ اهلل  َُْزنْلَا إ

َ
َراَك إُِها أ

َ
ا أ ٍَ ِ ًَ بَْْيَ انلهاِس ة ََلَْم اىِْهَخاَب ةِاِْلَّقِ ِِلَْدُس

ُ َوََل  ا اَّلله ًٍ َْ لِيَْخانَِِِْي َخِصي َ إِنه ا 105حَُس ا َواْشَخْغفِرِ اَّلله ًٍ َ ََكَن َدُفًٔرا رَِخي َوََل  106َّلله
َ ََل  ًْ إِنه اَّلله ُٓ جُْفَص

َ
ََ ََيْخَأَُُن أ ِي َِ اَّله ا   ُُيِبُّ ُُتَادِْل َغ ًٍ ثِي

َ
اًُا أ ٔه َْ ََكَن َخ ٌَ107  ََ ٌِ يَْصخَْخُفَٔن 

 ِ ُ ة ِل َوََكَن اَّلله ْٔ ََ اىَْل ٌِ ا ََل يَرََْض  ٌَ ًْ إِذْ يُبَّيِخَُٔن  ُٓ َػ ٌَ  َٔ ُْ ِ َو ََ اَّلله ٌِ ا انلهاِس َوََل يَْصخَْخُفَٔن  ٍَ
ئَُن ُُمِيًػا َحػْ  ًْ َخِْ  108ٍَ ُؤََلءِ َجاَدِْلُ َْ  ًْ جْخُ

َ
ا أ َْ ًْ ُٓ َ َخِْ َْ َُيَادُِل اَّلله ٍَ جَْيا َذ ِ ادلُّ ًْ ِِف اِْلََياة ُٓ

 ٌَ ْم 
َ
ثِ أ ٌَ ًْ َوكِيًًل ئََْم اىْلَِيا  [.َُٗ-َُٓ]النساء: ىجس109َْ يَُسُٔن َغيَيِْٓ

احمس :قولو  كقد تقدـ أف ًٍ َْ لِيَْخانَِِِْي َخِصي  نزؿقد  .[َُٓلنساء:]ا ىجسَوََل حَُس
 .فخاهنا ُب طعمة بن أبّبؽ، كاف عنده درع

قاؿ:   أخرج ابن جرير كابن أيب حاًب من طريق العوُب عن ابن عباسفقد 
فسرقت درع  ،ُب بعض غزكاتو ا من األنصار غزكا مع النيب إف نفرن 

 فأتى صاحب الدرع رسوؿ اهلل  ،(ِ) من األنصارُّا رجبلن فأظىن   ،ألحدىم
ك عمد إليها فألقاىا ُب فلما رأل السارؽ ذل ،بن أبّبؽ سرؽ درعي فقاؿ: إف طعمة
 ،كقاؿ لنفر من عشّبتو: إ٘ب غيبت الدرع كألقيتها ُب بيت فبلف ،بيت رجل برمء

 ،فقالوا: يا نيب اهلل إف صاحبنا برمء فانطلقوا إٔب النيب  ،كستوجد عنده
 ،فاعذر صاحبنا على رؤكس الناس ،اكقد أحطنا بذلك علمن  ،كإف سارؽ الدرع فبلف

فربأه  فقاـ رسوؿ اهلل  ،ال يعصمو اهلل بك يهلكفإنو إف  ،كجادؿ عنو
ًَ حمس : فأنزؿ اهلل ،كعذره على رؤكس الناس َُْزنْلَا إََِلَْم اىِْهَخاَب ةِاِْلَّقِ ِِلَْدُس

َ
إُِها أ

                                                             

 (.ّّ-ِّ/ّبتصرؼ يسّب عن )أضواء البياف( )( ُ)
انظر:  إذا اهتمو. :-بالطاء كالظاء-ك)اظ ن و(  (اط ن و) :يقاؿ: منو .التهمة :ك)الظٍّن ةي( اٍلميتػ هىم، :)الظ ًنْبي( (ِ)

 (.َُِٔ/ٔالصحاح، للجوىرم، مادة: )ظن( )
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 ُ َراَك اَّلله
َ
ا أ ٍَ ِ  : يقوؿ: ٗبا أنزؿ اهلل إليك إٔب قولو [. َُٓ]النساء: ىجسَبْْيَ انلهاِس ة

احمس ًٍ ثِي
َ
اًُا أ ٔه  :ليبلن  ٍب قاؿ للذين أتوا رسوؿ اهلل   [.َُٕ]النساء: ىجسَخ

ََ انلهاِس حمس ٌِ  :يعِب ،[َُٗ]النساء: ىجسَوكِيًًل حمس  :  إٔب قولو [.َُٖ]النساء: ىجسيَْصخَْخُفَٔن 
 .(ُ)مستخفْب ٯبادلوف عن ا٣بائنْب الذين أتوا رسوؿ اهلل 

احمس :"فإف قيل: ٓب قاؿ :قاؿ اإلماـ الرازم  ًٍ ثِي
َ
اًُا أ ٔه مع أف الصادر عنو  ىجسَخ

أنو كاف ُب طبع ذلك الرجل ا٣بيانة  خيانة كاحدة كإٍب كاحد؟ قلنا: علم اهلل 
الكثّبة كاإلٍب الكثّب، فذكر اللفظ الداؿ على ا٤ببالغة بسبب ما كاف ُب طبعو من ا٤بيل 

كنقب  ،كارتد ،ما ركيناه أنو بعد ىذه الواقعة ىرب إٔب مكة :إٔب ذلك، كيدؿ عليو
فسقط ا٢بائط عليو كمات، كمن كاف خاٛبتو كذلك ٓب  ،ف ألجل السرقةحائط إنسا

أف يدفع السرقة عنو كيلحقها   طلب من النيب  :ايشك ُب خيانتو، كأيضن 
كمن حاكؿ إبطاؿ رسالة الرسوؿ ، باليهودم، كىذا يبطل رسالة الرسوؿ 

 كأراد إظهار كذبو فقد كفر، فلهذا ا٤بعُب كصفو اهلل  با٤ببالغة ُب 
 .(ِ)ا٣بيانة كاإلٍب"

ًْ حمس" : قولو " :قاؿ الز٨بشرم ك  ُٓ جُْفَص
َ
ٱبونوهنا با٤بعصية،  :ىجسََيَْخأَُُن أ

ًْ حمس : كقولو جُْفَصُس
َ
ًْ ََتَْخأَُُن أ ًْ ُنُِْخ ُهُس

َ
ُ أ ًَ اَّلله جيعلت  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسَغيِ

ع إليهم. معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم، كما جعلت ظلمنا ٥با؛ ألف  الضرر راج
ًْ حمسك ىجسلِيَْخانِِِْيَ حمس :فإف قلت: ٓب قيل ُٓ جُْفَص

َ
ككاف السارؽ طعمة كحده؟  ،ىجسََيَْخأَُُن أ

 قلت: لوجهْب: 
  

                                                             

الدر ا٤بنثور  (،َُّٔ/ْ) البن أيب حاًب ،(، تفسّب القرآف العظيمُٕٔ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) (ُ)
(، ُُُ/ِ(، الوسيط، للواحدم )ِٖٓ/ُنكت كالعيوف )ال  (،َْٓ/ِ(، تفسّب ابن كثّب )ِٕٔ/ِ)

 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖ(، نزىة األعْب النواظر )ص:ْٓٔ/ُزاد ا٤بسّب )
 (.ُِّ/ُُ) مفاتيح الغيب (ِ)
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 : أٌف بِب ظفرو شهدكا لو بالرباءة كنصركه، فكانوا شركاء لو ُب اإلٍب.أحدىما
: أنو ٝبع؛ ليتناكؿ طعمة ككل من خاف خيانتو، فبل ٚباصم ٣بائن قط، والثاني

 ال ٘بادؿ عنو.ك 
احمسفإف قلت: ٓب قيل:  ًٍ ثِي

َ
اًُا أ ٔه عا٤با من   على ا٤ببالغة؟ قلت: كاف اهلل ىجسَخ

 طعمة باإلفراط ُب ا٣بيانة كركوب ا٤بآٍب، كمن كانت تلك خاٛبة أمره ٓب يشك ُب حالو.
"  .(ُ)كقيل: إذا عثرت من رجل على سيئةو فاعلم أف ٥با أخواتو

كٲبكن أف ٰبمل على ٦برد لكشاؼ(: "ُب )حاشيتو على ا قاؿ الطييب 
 كأف تلك السرقة كانت عظيمة بالغة حدىا حٌب خوطب بسببها أفضل ا٣بلق ،ا٤ببالغة
 بقولو : احمس ًٍ َْ لِيَْخانَِِِْي َخِصي  .(ِ)"ىجسَوََل حَُس

  .كإرداؼ ا٣بواف باألثيم قيل: للمبالغة
 ،اعتبار هتمة الربمءكقيل: إف األكؿ باعتبار السرقة أك إنكار الوديعة، كالثا٘ب ب

ألهنا سبب  ؛كقدمت صفة ا٣بيانة على صفة اإلٍب .كركم ذلك عن ابن عباس 
 .(ّ)لو، أك ألف كقوعهما كاف كذلك، أك لتواخي الفواصل على ما قيل

كيتبْب لك ٩با تقدـ: الصلة بْب ا٣بيانة ُب عمـو معناىا، كبْب السرقة كما يندرج 
 ٙبتها، كأف ا٣بيانة تشملها.

السْب كالراء : "قاؿ ابن فارس  رقة ُب اللغة: أخذ الشيء خفية.السك 
 . (ْ)"كالقاؼ أصل يدؿ على أخذ شيء ُب خفاء كسَب

  

                                                             

 (.ّٔٓ -ِٔٓ/ُالكشاؼ )( ُ)
 (.ُْٗ/ٓ) فتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( (ِ)

 (.ُّٓ/٤ّبعا٘ب )ركح ا( ّ)
 (.ُْٓ/ّمقاييس اللغة، مادة: )سرؽ( )( ْ)
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سىرىؽى يىٍسًرؽي  :يقاؿ ،الس رقىة، كىو ُب األصل مصدر :الس رىؽ بالتحريك ٗبعُبك 
 .(ُ)اسىرىقن 

ذكر  كطحرز مثلو، بشر  منما ليس لو أخذه ُب خفاء أخذ كُب االصطبلح:  
 الفقهاء.

أخذ ما ليس لو أخذه ُب خفاء، كصار ذلك ُب : السرقة: قاؿ الراغب 
 .(ِ)[على كجو ٨بصوص] ،رع لتناكؿ الشيء من موضع ٨بصوص، كقدر ٨بصوصالش  

أخذ الشيء أك ا٤باؿ خفية من حرز مثلو ببل كقاؿ ٝبع من الفقهاء: السرقة: 
  .اا ظلمن كونو عمدن   :شبهة. كيعترب ُب اإلٍب

 . (ّ)اكُب القطع كوف ا٤باؿ نصابن  ، ميتىمىو الن كونو ماالن   :كُب الضماف
جنيب ال شبهة فيو أالسرقة: أخذ ماؿ معترب من حرز : "كقاؿ الكفوم 

 . (ْ)"كىو قاصد للحفظ، ُب نومو أك غيبتو ،خفية
أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراىم مضركبة ٧برزة : "كقاؿ ا١برجا٘ب 
شبهة، فإذا كانت قيمة ا٤بسركؽ أقل من عشرة مضركبة ال يكوف  ٗبكاف أك حافظ، ببل

 سرقة ُب حد القطع، كجعل سرقة شرعنا، حٌب يرد العبد بو على بائعو، كعند الشافعي
  ا : يقطع ٲبْب السارؽ بربع دينار، حٌب سأؿ الشاعر ا٤بعرم اإلماـ ٧بم  :دن

 طعت ُب ربع دينار؟!مػػػا با٥با ق          يد ٖبمس مئْب عسػػػجد كديت  
  

                                                             

 (.ِّٔ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )سرؽ( )( ُ)
 (.ُّٗ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:َْٖا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )سرؽ( )ص: (ِ)
(، حاشية ُْٔ/ُْب شرح ركض الطالب )(، أسُب ا٤بطالب ُٕٖ/ْانظر: حاشيتا قليويب كعمّبة )( ّ)

(، فتح القدير ِٕٕ/ِ(، ا٤بهذب )ُٖٕ/ْ(، إعانة الطالبْب )َُِ/ْالبجّبمي على ا٣بطيب )
 (.ُِٗ/ٔ(، كشاؼ القناع )ُٗ/ٖ(، ا٣برشي )ُُِ/ٓ)

 (.ُْٓالكليات )ص:( ْ)
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ُب ا١بواب: ٤با كانت أمينة كانت ٜبينة، فلما خانت   فقاؿ ٧بمد
 .(ُ)ىانت

 .(ِ) ذؿ ا٣بيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة البارمف

الردع كعدـ العود،  :ا١بزاء على السرقة جزاء يقصد منو :فحكمة مشركعية القطع
ا عن ستصبلح. كضل من حسب القطع تعويضن كلكنو ا ،جزاء ليس بانتقاـ :أم

كال ُب  (ّ)(السقط)كليسا ُب  ،ا٤بسركؽ، فقاؿ من بيتْب ينسباف إٔب ا٤بعرم
 :(ْ)(اللزكميات)

 ارػعت ُب ربع دينػػػػػا قطػػػػػػا٥بػػػػا بػػػػػم          س مئْب عسجدا كديتػػػيد ٖبم  
 :(ٓ) كنسب جوابو لعلم الدين السخاكم

 .(ٔ)ذؿ ا٣بيانة فافهم حكمة البارم          هاػػػػػانة أغبلىا كأرخصػػػػػػز األمػػػػػع 

كلو   ،(ٕ)أف الدية لو كانت ربع دينار لكثرت ا١بنايات على األيدم :كشرح ذلك
فظهرت ا٢بكمة  ،كلو كاف نصاب القطع ٟبسمائة دينار لكثرت ا١بنايات على األمواؿ

 .(ٖ)ككاف ُب ذلك صيانة من الطرفْب ،ُب ا١بانبْب

                                                             

(، البحر الرائق ُُِ/ّ)(، كانظر: تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشٍّليب ُُٖالتعريفات )ص:( ُ)
 (.ّٖٕ/ُ(، ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )ٕٕ/ِ(، درر ا٢بكاـ )ْٓ/ٓ)

 (.ّٗ/ِانظر: البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد ) (ِ)

 ا٤بعرم )سقط الزند(.يعِب: ديواف  (ّ)
 أشهر مؤلفات ا٤بعرم ُب الشعر. )اللزكميات(، كىو يعِب: ديواف: (ْ)
(، كنسب إٔب القاضي َّْ/ّ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُّْ/ُىد التنصيص على شواىد التلخيص )انظر: معا (ٓ)

(، َُُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ََّ/ٗانظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ) .عبد الوىاب 
 (.ُِّ/ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِفتح البارم، للحافظ ابن حجر )

 (.َّْ/ّا٘ب )(، كانظر: ركح ا٤بعُّٗ/ ٔالتحرير كالتنوير ) (ٔ)
، لكن الشارع ا٢بكيم غلظ الغـر على األطراؼ (ٕ)  .كقاية للنفوسك  ،ا ٥باحفظن  ؛لسهولة الغـر
 (.ٖٗ/ُِفتح البارم ) (ٖ)
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كخص  ،األمواؿ بإٯباب قطع سارقها صاف اهلل  كقد : قاؿ ا٤بازرم
كلسهولة إقامة البينة على  ،لقلة ما عداىا بالنسبة إليها من االنتهاب كالغصب ؛السرقة

كٓب ٯبعل دية ا١بناية  ،ليكوف أبلغ ُب الزجر ؛كشدد العقوبة فيها .ما عدا السرقة ٖببلفها
 .(ُ)ٍب ٤با خانت ىانت ،ما يقطع فيو ٞباية لليد على العضو ا٤بقطوع منها بقدر

كإذا سرؽ العاقل البالغ عشرة  : أبو حنيفة كأصحابواإلماـ قاؿ قد ك 
. دراىم أك ما يبلغ قيمتو عشرة دراىم مضركبة من حرز ال شبهة فيو كجب عليو القطع

  . (ِ) كبو قاؿ ابن مسعود

ع بو السارؽ بالنسبة للدراىم د ا٤بالكية كا٢بنابلة النصاب الذم يقطحد  كقد 
أف  ،عن عبد اهلل بن عمر  صح  ٤با ؛ بثبلثة دراىم، أك ما قيمتو ثبلثة دراىم

 .(ّ)((َقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة دراىم)) :رسوؿ اهلل 

كال  ،ا يقطع فيور بربع دينار فصاعدن إٔب أنو مقد    الشافعي اإلماـ ذىبك 
من حديث عائشة  (الصحيحْب)ثبت ُب ٗبا . كقد استدؿ يقطع فيما نقص منو
  أف النيب رًل تُػْقَطُع َيُد السَّاِرِؽ إًلَّ في رُْبِع دينا)) :قاؿ 
 .(ْ)((فصاعًدا

                                                             

 (.ُِّ /ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِفتح البارم، للحافظ ابن حجر ) (ُ)
(، ّٓٓ/ٓاية شرح ا٥بداية )(، العنَُُ(. مًب بداية ا٤ببتدم )ص:ِّٔ/ِ( ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ِ)

 (.ٖٕ/ِ(، درر ا٢بكاـ )ْ/ٕ(، البناية شرح ا٥بداية )ّٓٓ/ٓ)
بكسر ا٤بيم كفتح ا١بيم  ()ُب ٦ًبىنٍّ()[. قولو: ٖٕٗٔ، ٕٕٗٔ، ٕٔٗٔ، ٕٓٗٔصحيح البخارم ]( ّ)

 كتشديد النوف، كىو الَبس، كيقاؿ لو: ٦ًبىن ة بكسر ا٤بيم أيضنا، كًجنىافه كىجينىانىة بضمهما.
[. كالدينار يساكم أربعة غرامات كربع، ُْٖٔ[، مسلم ]ُٕٗٔ، َٕٗٔ، ٖٕٗٔالبخارم ]صحيح ( ْ)

، فإف ثبت أف قيمة ا٤بسركؽ يـو  فإذا قبض على سارؽ، فإف القاضي ينظر ُب أسعار الذىب ذلك اليـو
، فقد استحق السارؽ حد القطع، كإف  ا١برٲبة تبلغ قيمة غراـ كربعى ربًع الغراـ من الذىب ذلك اليـو

 نقصت قيمة ا٤بسركؽ عن ذلك فإنو يستحق التعزير.
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أف رسوؿ اهلل  ،عبد اهلل بن عمر كقاؿ ُب التوفيق بينو كبْب حديث 
: ((َقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة دراىم :)) كىذاف ا٢بديثاف متفقاف؛ ألف

كانت ربع دينار كذلك أف الصرؼ كاف على   ثة دراىم ُب زماف النيب ثبل
. كا٤بسألة فيها تفصيل ينظر ُب (ُ)"اثِب عشر درٮبا بدينار عهد رسوؿ اهلل 

 مظانو.

قطع يد السارؽ دكف يد ا٤بختلس كا٤بنتهب كالغاصب؛ ُب حكمة الشارع  كمن
كيكسر القفل،  ،كيهتك ا٢برز ،فإنو ينقب الدكر  ؛ألف السارؽ ال ٲبكن االحتزاز منو

كال ٲبكن صاحب ا٤بتاع االحَباز بأكثر ٩با قاـ بو، فلو ٓب يشرع قطعو، لسرؽ الناس 
ا، كعظم الضرر، كاشتدت احملنة بسبب السراؽ، ٖببلؼ ا٤بنتهب بعضهم بعضن 

فإف ا٤بنتهب: ىو الذم يأخذ ا٤باؿ جهرة ٗبرأل من الناس، فيمكنهم أف ، كا٤بختلس
، أك يشهدكا لو عند ا٢باكم.يأخذكا على ي  ديو، كٱبلصوا حق ا٤بظلـو

كأما ا٤بختلس: فإنو إ٭با يأخذ ا٤باؿ على حْب غفلة من مالكو كغّبه، فبل ٱبلو 
من نوع تفريط ٲبكن بو ا٤بختلس من اختبلسو، كإال فمع كماؿ التحفظ كالتيقظ ال 

ختلس إ٭با يأخذ ٲبكنو االختبلس، فليس كالسارؽ، بل ىو با٣بائن أشبو. كأيضان فا٤ب
 ،ا، فإنو الذم يغافلك كٱبتلس متاعك ُب حاؿ ٚبليك عنوا٤باؿ من غّب حرز مثلو غالبن 

 ا، فهو كا٤بنتهب.كغفلتك عن حفظو، كىذا ٲبكن االحَباز منو غالبن 
كأما الغاصب، فاألمر فيو ظاىر، كىو أكٔب بعدـ القطع من ا٤بنتهب. كإذا ٓب 

رب كالنكاؿ كالسجن الطويل، كالعقوبة بأخذ تقطع يد ىؤالء، يكف عدكاهنم بالض
 .(ِ)ا٤باؿ

                                                             

(، ُٕٖ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ُِٔ/ٗ(، كانظر: ٙبفة احملتاج )َُْ/ٔاألـ، لئلماـ الشافعي ) (ُ)
 (.ّْٕ/ُِ(، البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )َِٕ/ُّا٢باكم الكبّب )

 (.ُّٔ/ٕسبلمي كأدلتو )(، كانظر: الفقو اإلْٕ/ِإعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ) (ِ)
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ليس على ))قاؿ:  عن النيب   عن جابركُب ا٢بديث: 
 .(ُ)((خائن، وًل منتهب، وًل مختلس قطع

كىو أف يؤٛبن  ،ىو اسم فاعل من ا٣بيانة ((خائن")) : قاؿ ابن ا٥بماـ
نكر أنو كاف عنده أك ي ،كيدعي ضياعو ،على شيء بطريق العارية كالوديعة فيأخذه

ألنو قد كاف ُب يد ا٣بائن  ؛بقصور ا٢برز (ا٥بداية) :كعليو صاحب .أك عارية ،كديعة
كحرزه ال حرز ا٤بالك على ا٣بلوص كذلك ألف حرزه كإف كاف حرز ا٤بالك فإنو أحرزه 

  .(ِ)بإيداعو عنده لكنو حرز مأذكف للسارؽ ُب دخولو
كلو كاف ا٤بأخوذ -كا٣بائن قطع  ليس على ا٤بغّب كا٤بختلس : قاؿ ا٤بظهرك 

 .(ّ)ٖبفية :أم ،إخراج ما ىو نصاب أك قيمتو من ا٢برز :؛ ألف شرطو-ا أك قيمتونصابن 
األمواؿ بإٯباب القطع على   صاف اهلل :قاؿ القاضي عياض ك 

ألف ذلك قليل  ؛السارؽ كٓب ٯبعل ذلك ُب غّب السرقة كاالختبلس كاالنتهاب كالغضب
 ،ٲبكن اسَبجاع ىذا النوع باالستدعاء إٔب كالة األمور كألنو ؛ةبالنسبة إٔب السرق

 ،فعظم أمرىا ،فإنو تندر إقامة البينة عليها ،ٖببلؼ السرقة ،كتسهل إقامة البينة عليو
 .(ْ)"ليكوف أبلغ ُب الزجر عنها ؛كاشتدت عقوبتها

 عن جابر: جاء ُب ا٢بديث ، فقدالسرقة من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنارك 
  قاؿ: انكسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل،  يـو مات إبراىيم

فقاؿ الناس: إ٭با انكسفت ٤بوت إبراىيم، فقاـ النيب  ،ابن رسوؿ اهلل 
،  فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكرب، ٍب قرأ، فأطاؿ

                                                             

" كأخرجو حديث حسن صحيح، كالعمل على ىذا عند أىل العلم[، كقاؿ: "ُْْٖأخرجو الَبمذم ]( ُ)
 [.ْْٕٓأيضنا: ابن حباف ]

 (.ِّٖٓ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ّّٕ/ٓ) بن ا٥بماـ الدين كماؿ، لفتح القديرانظر:  (ِ)
 شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، ِْٔ/ْ)ن ظهر الدي، ٤با٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيحانظر: ( ّ)

 (.ِّٖٓ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ِِّٓ/ٖ)
 (.ُُٖ -َُٖ/ُُ(،  شرح النوكم على صحيح مسلم )ِْٔ/ْإكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض ) (ْ)
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ة األكٔب، ٍب ا ٩با قاـ، ٍب رفع رأسو من الركوع، فقرأ قراءة دكف القراءالقراءة، ٍب ركع ٫بون 
ا ٩با ا ٩با قاـ، ٍب رفع رأسو من الركوع، فقرأ قراءة دكف القراءة الثانية، ٍب ركع ٫بون ركع ٫بون 

ا قاـ، ٍب رفع رأسو من الركوع، ٍب ا٫بدر بالسجود فسجد سجدتْب، ٍب قاـ فركع أيضن 
ا من ثبلث ركعات ليس فيها ركعة إال الٍب قبلها أطوؿ من الٍب بعدىا، كركوعو ٫بون 

سجوده، ٍب تأخر، كتأخرت الصفوؼ خلفو، حٌب انتهينا، كقاؿ أبو بكر: حٌب انتهى 
إٔب النساء، ٍب تقدـ كتقدـ الناس معو، حٌب قاـ ُب مقامو، فانصرؼ حْب انصرؼ، 

إنما الشمس والقمر آيتاف من آيات  :يا أيها الناس))كقد آضىًت الشمس، فقاؿ: 
فإذا  -وقاؿ أبو بكر: لموت َبَشرٍ -ناس اهلل، وإنهما ًل ينكسفاف لموت أحد من ال

ما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو في  .ا من ذلك فصلوا حتى تنجليرأيتم شيئً 
مخافة أف يصيبني  ؛رتُ صالتي ىذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخَّ 

َيْسِرُؽ  اْلِمْحَجِن َيُجرُّ ُقْصَبُو في النار، كاف من َلْفِحَها، وحتى رأيت فيها صاحبَ 
اْلَحاجَّ ِبِمْحَجِنِو، فإف ُفِطَن لو قاؿ: إنما تَػَعلََّق ِبِمْحَجِني، وإف ُغِفَل عنو ذىب بو، 
وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من 

ا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت خشاش األرض، حتى ماتت جوعً 
لتنظروا  ؛ي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أف أتناوؿ من ثمرىاحتى قمت في مقام

إليو، ثم بدا لي أف ًل أفعل، فما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو في صالتي 
 .(ُ)((ىذه

                                                             

ىو ٮبزة ٩بدكدة،  :: قاؿ اإلماـ النوكم ()كقد آضت الشمس()[. قولو: َْٗصحيح مسلم ]( ُ)
ركاة بببلدنا، أم: رجعت إٔب حا٥با األكؿ قبل الكسوؼ، كىو مصدر من آض ىكذا ضبطو ٝبيع ال

منصوب على العلة، أم: خشية إصابة لفحها إيام.  ()ك٨بافة(): بفتح فسكوف. ()لفحها()يئيض. ك
: بكسر ا٤بيم كسكوف ا٢باء ()صاحب احملجن()كُب )النهاية(: لفح النار بالفاء كا٢باء: كىجها كحرىا. 

جيم: عصا ُب رأسو اعوجاج اعوجاج كالصو١باف كا٤بيم زائدة. كقيل: خشب طويل على  ا٤بهملة كفتح
: اٍلًمعىى، ()ُب النار(): بضم فسكوف، أم: يسحبو ()ٯبر قصبو()رأسو حديدة معوجة.  : كاٍلقيٍصبي

 =:()ككاف يسرؽ ا٢باج()كٝبعو أقصاب، كقيل: اٍلقيٍصبي اسم لؤلمعاء كلها. كقيل: أمعاء أسفل البطن. 



 

371 
 

كرتب  ، كرسولو الذنوب العظيمة الٍب حر مها اهلل  فالسرقة
ارِ حمس :اهلل قاؿ . عليها ا٢بد ُب الدنيا، كالعقوبة ُب اآلخرة ٔا َوالصه ارِكَُث فَاْرَػُػ ُق َوالصه

 ًٌ ُ َغزِيٌز َخِهي ِ َواَّلله ََ اَّلله ٌِ ا َنَصَتا ََُساًَل  ٍَ ِ ا َجَزاًء ة ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
 [.ّٖ]ا٤بائدة: ىجسأ

لعن اهلل السارؽ، )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 .(ُ)((يسرؽ البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده

قاؿ، كحولو  أف رسوؿ اهلل  ت عن عبادة بن الصامك 
ا، وًل تسرقوا، بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئً )) : عصابة من أصحابو

وًل تزنوا، وًل تقتلوا أوًلدكم، وًل تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وًل 
ا تعصوا في معروؼ، فمن َوَفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئً 

ا ثم ستره اهلل فهو إلى في الدنيا فهو كفارة لو، ومن أصاب من ذلك شيئً فعوقب 
 .(ِ)فبايعناه على ذلك ،((اهلل، إف شاء عفا عنو وإف شاء عاقبو

ََ حمس :اهلل قاؿ ك  ْن ََل يُْْشِْك
َ
ََِم لََعَ أ ٌَِِاُت ُحَتايِْػ ْؤ ٍُ ْ ا انلهِِبُّ إَِذا َجاءََك ال َٓ حُّ

َ
يَا أ

ِ َشيْئًا َوََل  ُّ بَْْيَ  ةِاَّلله َِ خَاٍن َحْفَُّتِي ْٓ تَِْي ةُِت
ْ
َه َوََل يَأ ُْ ْوََلَد

َ
ََ أ ََ َوََل يَْزجَِْي َوََل َحْلُخيْ يَّْسِْر

َ َدُفٔ َ إِنه اَّلله َه اَّلله ُٓ َ َه َواْشَخْغفِْر ل ُٓ ْػُروٍف َذَتايِْػ ٌَ َه َوََل َحْػِصيََِم ِِف  ِٓ رُْجيِ
َ
َه َوأ ِٓ يِْدي

َ
ٌر أ

 ًٌ  [.ُِ]ا٤بمتحنة: ىجسرَِخي

                                                                                                                                                                    

: أم: الشيء ا٤بسركؽ ()قاؿ: إ٭با تعلق()أم: علم بو.  ()ٗبحجنو، فإف فطن لو()أم: متاعو. =
-ُُٕٗ/ٓ، أم: ذىل كجهل بو ذىب بو. انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )()ٗبحجِب، كإف غفل عنو()

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )لفح( َِٗ/ٔ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ُِٕٗ
(ْ/َِٔ.) 

 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔ( صحيح البخارم ]ُ)
[. َُٕٗ[، مسلم ]ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ْٖٕٔ، ْْٖٗ، ِّٖٗ، ُٖصحيح البخارم ]( ِ)

 كا٢بديث قد تقدـ. : ثبت على العهد.()كَب()ك
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ًل يزني )): قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب ىريرة  :كُب )الصحيح(
الزاني حين يزني وىو مؤمن، وًل يشرب الخمر حين يشرب وىو مؤمن، وًل يسرؽ 
حين يسرؽ وىو مؤمن، وًل يَػْنَتِهُب نُػْهَبة، يرفع الناس إليو فيها أبصارىم حين 

ذات  :أم ،(ِ)((هب نهبة ذات شرؼوًل ينت: )). كُب ركاية(ُ)((يَػْنَتِهبُػَها وىو مؤمن
 قدر.

ىي من أعظم ك  ،ن ثبلثة أمورع ذيرن التحكا٢بديث يتضم  " : قاؿ القرطيب
م ؤدٍّ كما يي  ،مةركج احملر  استباحة الفي  :كىي ،كأضدادىا من أصوؿ ا٤بصاّب ،أصوؿ ا٤بفاسد

كالسرقة  ،ذلكلكوهنا أغلب الوجوه ُب  ؛كخىص  ا٣بىٍمرى بالذٍٍّكر اإلخبلؿ بالعقوؿ.إٔب 
 . (ّ)"ؤخذ ُّا ماؿ الغّب بغّب حقٍّ لكوهنا أغلب الوجوه الٍب يي  ؛بالذكر

أٝبع  ماالنتهاب الذ((: "وًل ينتهب نهبةُب قولو: )) كقاؿ ابن بطاؿ 
على أمواؿ  مكانطبلؽ األيد ،العلماء على ٙبرٲبو ىو ما كانت العرب عليو من الغارات

 :تهبها مؤمن، كما ال يسرؽ كال يزٗب مؤمن، يعِبالناس بالباطل، فهذه النهبة ال ين
 . (ْ)"حديث عبادة  مستكمل اإلٲباف، على ىذا كقعت البيعة ُب

 (ٓ)-النوف   بضم - ((وًل ينتهب نهبة)) :قولو" :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 ؛كأشار برفع البصر إٔب حالة ا٤بنهوبْب. اا قهرن ا٤بأخوذ جهرن  :كا٤براد بو .ىو ا٤باؿ ا٤بنهوب

كٰبتمل أف  .-كلو تضرعوا إليو-كال يقدركف على دفعو  ،فإهنم ينظركف إٔب من ينهبهم
ٖببلؼ السرقة  ،فيكوف صفة الزمة للنهب ،يكوف كناية عن عدـ التسَب بذلك

                                                             

 [.ٕٓ[، مسلم ]َُٖٔ، ِٕٕٔ، ٖٕٓٓ، ِْٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ٕٓ[، مسلم ]ٖٕٓٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ِٔ/ُِ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِْٔ/ُفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( ا٤بّ)
 (.َّٔ/ٔ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ْ)
 ( بالضم مفعوؿ بو، كبالفتح مصدر.ٓ)



 

373 
 

كعدـ  ،٤با فيو من مزيد ا١براءة ؛كاالنتهاب أشد .فإنو يكوف ُب خفية ؛كاالختبلس
 .(ُ)"ا٤بباالة

 .خذ على كجو العبلنية كالقهرألا (:النهب") :ندم ك٫بوه قوؿ العبلمة الس
كالتوصيف بالشرؼ باعتبار متعلقها  .كبالضم ا٤باؿ ا٤بنهوب ،بالفتح مصدر (النهبة)ك

كقلة رٞبتو  ،لبياف قسوة قلب فاعلها ؛كالتوصيف برفع أبصار الناس .الذم ىو ا٤باؿ
 .(ِ)"كحيائو

ف ما ُب ىذا ا٢بديث أشار بعض العلماء إٔب أ" :قاؿ القاضي عياض ك 
إذ كرد  ؛فنبو بالزٗب على ٝبيع الشهوات ،تنبيو على ٝبيع أنواع ا٤بعاصي كالتحذير منها

كبا٣بمر  .كا٢برص على ا٢براـ ،كبالسرقة على الرغبة ُب الدنيا .أف ٝبيع ا١بوارح تز٘ب
كباالنتهاب ا٤بوصوؼ  .كيوجب الغفلة عن حقوقو ،على ٝبيع ما يصد عن اهلل 

كترؾ توقّبىم كا٢بياء منهم، كٝبع أمور الدنيا من  ، ستخفاؼ بعباد اهللعلى اال
 .(ّ)"بذكر السرقة كالنهبة اا أك علنن غّب كجهها سرًّ 

ُ حمس اس.بالقطع ُب سرقة أمواؿ الن    ل اهللنك   : قاؿ ابن شهاب َواَّلله
ًٌ حمس .ُب انتقامو من الٌسارؽ ىجسَغزِيزٌ   .(ْ)فيما أكجبو من قطع يده ىجسَخِهي

كال تنفع السارؽ توبتو إال " السرقة من الكبائر. كقاؿ: كقد عد  الذىيب 
 .(ٓ)"بأف يرد ما سرقو، فإف كاف مفلسان ٙبلل من صاحب ا٤باؿ

  

                                                             

 (.ٗٓ /ُِ( فتح البارم )ُ)
 (.ْٔ/ ٖ( حاشية السندم على سنن النسائي )ِ)
(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم ُِِ/ُلقاضي عياض )، لإكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم (ّ)

(ِ/ْٓ.) 
 .(ِّٕ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، (ُٖٓ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيدانظر:  (ْ)
 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ِِٓ)ص: للذىيب الكبائر، (ٓ)
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 . (ُ)"كقد ثبت أف السرقة من الكبائر" :كقاؿ ابن بطاؿ 
.  كقد دؿ  على ذلك: كركد الوعيد الشديد ُب السارؽ، ككجوب ا٢بدٍّ

ا رٗبا يبلغ ريٍبع ديناالفقهاء ذلك  منكقيد ٝباعة  كما   ،-كما تقدـ- فصاعدن
كإ٭با تكوف السرقة " : مشس الدين السفّبم الشافعي. قاؿ يقطع بو ُب السرقة

أما سرقة ما دكف ذلك فهو من الصغائر، إال  .من الكبائر إذا سرؽ ما قيمتو ربع دينار
بل  ،كوف كبّبة ال من جهة السرقةا ال غُب لو عن ذلك، فيإذا كاف ا٤بسركؽ منو مسكينن 

  .(ِ)"من جهة األذل
 ،ىو ما اتفقوا عليو -من الكبائر– عد السرقة" : ا٥بيتمي قاؿ ابن حجرك 

كالظٌاىر أنٌو ال فرؽ ُب كوهنا كبّبة بْب ا٤بوجبة للقطع، . كىو صريح ىذه األحاديث
 ك سرؽ ماالن كعدـ ا٤بوجبة لو لشبهة ال تقتضي حٌل األخذ، كأف سرؽ حصر مسجد، أ

ا ال افو صغّبة، فإف كاف ا٤بسركؽ منو مسكينن كقاؿ ا٢بليمي: كسرقة الشيء الت   .زغّب ٧بر  
قاؿ: كأخذ أمواؿ الناس بغّب  ا أخذ منو صارت كبّبة كإف ٓب توجب ا٢بد..غُب بو عم  

لى ا، أك عا، أك كرىن  لآلخذ أك أخذ قهرن ا أك أصبلن حق كبّبة، فإف كاف ا٤بأخوذ مالو فقّبن 
 عليو ا ال يتبْب  ا كا٤بأخوذ منو غنيًّ ا تافهن سبيل القمار فهو فاحشة، فإف كاف ا٤بأخوذ شيئن 

 .(ّ)"من ذلك ضرر، فذلك صغّبة
فتبْب أف السرقة تتفاكت، كٱبتلف ا٢بكم فيها باختبلؼ ا٤بقدار كاألحواؿ، 

كمن سرؽ ،  فليس كل سرقة يكوف فيها القطع ،للحدكد الشرعية موانع ٛبنع من اقامتهاك 
 ا٢بدكد ٓب تشرع إال  لصيانةُب حاؿ اَّاعة كاالضطرار، فهي شبهة تدرأ ا٢بد، ك 

                                                             

 (.ُٔٗ/ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
(، مغِب احملتاج إٔب معرفة ُِْ/َُ(، كانظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج )ِْٖ/ُس الوعظية )( اَّالِ)

(، إعانة الطالبْب على ّّٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ّْٔ/ٔمعا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج )
 (. ُِّ/ْحل ألفاظ فتح ا٤بعْب )

 (.ِّٕ/ِ( الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ّ)
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، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ (كا٤باؿ ،كالعقل ،سبكالن   ،فسكالن   ،ينالدٍّ ) الضركرات ا٣بمس:
 . نسانية كلها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع اإلسبلمياإل

إٔب ما ٰبفظ بو نفسو، كأف من  كقد علم أف السارؽ ُب حاؿ اَّاعة مضطر
 الواجب على ا٤بسلمْب إطعامو.

ألنو جعل من  ؛ٓب يقم حد السرقة عاـ الرمادة أنو عمر كقد ريًكمى عن 
 ،اَّاعة العامة قرينة على االضطرار، كاالضطرار شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽ

 بل تبيح لو السرقة ُب حدكد الضركرة.
ا منو أنو يباح لو ذلك ال حد من أخذ من ماؿ أبيو خفية ظنًّ  كقد ذكر األئمة أف

 .. إٔب غّب ذلك ٩با أفاض الفقهاء ُب بيانو.عليو
 . كالتثبت من كقوعها ،كاإلسبلـ ال يقيم حد السرقة إال بعد إقامة البينة القاطعة

كقد ذكر الفقهاء شركطنا كضوابطى إلقامة حدٍّ السرقة تتناكؿ: )السارؽ، 
 (. ككيفية السرقةكا٤بوضع ا٤بسركؽ منو،  كا٤بسركؽ،

ككيفية السرقة ، كا٤باؿ ا٤بسركؽ ،كا٤بسركؽ منو ،فبل بد أف يستجمع السارؽ
 .مٌب اختل كصف منها؛ انتفى القطع ذكرىا الفقهاءا ٧بددة أكصافن 

 فبل ييقاـ حدٌّ إال بتوفر الشركط، كانتفاء الشبهات، كما يدرأ ا٢بد.
كم كالقائم على إقامة ا٢بدك  د: الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات، فبل ٰبي

بإقامة حد من قبل أفراد أك ٦بموعات، كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط، كانتفاء 
كم بذلك إال  -كما تقدـ-ا٤بوانع  القضاة الراسخوف ُب العلم، كا٤بعركفوف بالورع كال ٰبى

 كالتقول.     
طرنا: السرقة من بيت ا٤باؿ كاألمواؿ العامة، كإف من أعظم أنواع السرقة خ

ل  كالقائموف على بيت ا٤باؿ إ٭با ىم أمناء ُب حفظو، كٙبصيلو،  كصرؼ ألىلو، فبل ٰبًى
 .أًلىحىدو أف يىعتىًدمى عليو، أك يأخيذى منو ما ال يستحق
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قالت: ٠بعت النيب  ،األنصارية عن خولة كقد جاء ُب ا٢بديث: 
  :يـو  ارُ َتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ، فلهم النَّ  يػَ إف رجاًًل ))يقوؿ

 .(ُ)((القيامة

 ((،يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ )) :قولو" : ابن حجرا٢بافظ قاؿ 
. كىو أعم من أف يكوف بالقسمة كبغّبىا ،يتصرفوف ُب ماؿ ا٤بسلمْب بالباطل :أم

 .(ِ)"أك ٲبنعوه من أىلو ،ا بغّب حقوشيئن كفيو ردع الوالة أف يأخذكا من ا٤باؿ كقاؿ: 
عن سعيد ا٤بقربم، عن أيب الوليد، قاؿ: ٠بعت كقد جاء كذلك ُب ا٢بديث 

تقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   خولة بنت قيس، ككانت ٙبت ٞبزة بن عبد ا٤بطلب
  :إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصابو َحقِّْو بُوِرَؾ لو فيو، ))يقوؿ

وٍّْض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يـو القيامة إًل وُربَّ ُمَتخَ 
 .(ّ)((ارالنَّ 

ٖببلؼ  كال شك أف لبيت ا٤باؿ حرمة عظيمة، كالسرقة منو خيانة لعامة الناس،
 ؛ ألف  ا٤بعْب  ٲبكن الت حلل منو.سرقة أك خيانة رجل معْب

من يسرؽ صبلتو كما جاء ُب  كمن أنواع السرقة الٍب ينبغي الت نبو إٔب خطرىا:
إف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن ميغىف لو  ا٢بديث:

                                                             

 [.ُُّٖخارم ]صحيح الب( ُ)
 (.ُِٗ/ٔ( فتح البارم )ِ)
[. كقد ٖٕٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّْٕ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

(: "ركاه ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّأخرجو كذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمرك. قاؿ ا٥بيثمي )
 الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات".
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ًل ))قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يسرؽ صبلتو؟ قاؿ:  ((من سرؽ صالتو :أسرؽ الناس
 .(ُ)((يتم ركوعها وًل سجودىا، وأبخل الناس من بخل بالسالـ

كىو ما ينقص من  ،كغّب متعارؼ اجيًعلى جنس السرقة نوعْب: متعارفن ": قيل
أف  :ككجو كونو أسوأ .ٍب جعل غّب ا٤بتعارؼ أسوأ من ا٤بتعارؼ ،الطمأنينة كا٣بشوع

أك ٰبد فينجو من  ،السارؽ إذا كجد ماؿ الغّب قد ينتفع بو ُب الدنيا كيستحل صاحبو
كأبدؿ منو العقاب ُب  ،ٖببلؼ ىذا فإنو سرؽ حق نفسو من الثواب ،عذاب اآلخرة

قىب. قاؿ ا٢برا٘ب: كأكثر ما يفسد صبلة العامة هتاكهنم بعلم الطمأنينة كالعمل ُّا ُب الع
 .(ِ)"أركاف الصبلة

ما ))قاؿ:  عن النػ ٍعمىاًف ٍبًن مير ة أف رسوؿ اهلل كقد جاء ُب ركاية: 
سولو كذلك قبل أف ينزؿ فيهم، قالوا: اهلل كر  ((،؟تَػَرْوَف في الشَّاِرب، والسَّاِرؽ والزَّاِني

 ،((وَأْسَوُأ السَّرِِقَة الذي َيْسِرُؽ َصالََتو َوِفيِهنَّ ُعُقوبَة. ،ُىنَّ فَػَواِحشُ ))أعلم. قاؿ: 
 .(ّ)((ًل يتم ركوعها وًل سجودىا))قالوا: ككيف يىٍسرًؽي صىبلىتىوي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

و كأما السرقة كالزٗب فقد أحكم اهلل حدكدٮبا ُب كتاب" : قاؿ ابن عبد الرب
كفيو دليل على أف ترؾ . ٗبا ال مدخل للرأم فيو كعلى لساف رسولو 

أال ترل أنو ضرب ا٤بثل لذلك  .الصبلة أك ترؾ إقامتها على حدكدىا من أكرب الذنوب
أك  ((وشر السرقة)) :ٍب قاؿ .كمعلـو أف السرقة كالزنا من الكبائر ،بالزا٘ب كالسارؽ

                                                             

(: "ركاه الطربا٘ب ُب َُِ/ِ[. قاؿ ا٥بيثمي )ّّٓ[. ك)الصغّب( ]ِّّٗأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ] (ُ)
(: َُِ/ِالثبلثة، كرجالو ثقات". كا٢بديث مركم كذلك عن أيب قتادة بسند صحيح. قاؿ ا٥بيثمي )

 "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)األكسط( كرجالو رجاؿ الصحيح".
 (.ُٕٕ/ِ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُّٓ/ُ)فيض القدير  (ِ)
(: "ٓب ٱبتلف الركاة عن مالك َْٗ/ِّ[، قاؿ ابن عبد الرب ُب )التمهيد( )ِٕ( أخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]ّ)

ُب إرساؿ ىذا ا٢بديث عن النعماف بن مرة، كىو حديث صحيح يستند من كجوه من حديث أيب ىريرة 
 كأيب سعيد".



 

378 
 

كشر ذلك سرقة من يسرؽ صبلتو  :قاؿكأنو   ((أسوأ السرقة الذي يسرؽ صالتو))
 .(ُ)"فبل يتم ركوعها كال سجودىا

أشد  كىومن عقاب الدنيا، فلن ييفًلت من عقاب اآلخرة، كالسارؽ إف أفلت 
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث: كأنكى،  

إف ))فقاؿ:  قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، ((،؟أتدروف ما المفلس))
المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، 
وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ ىذا، وضرب ىذا، فيعطى ىذا من 
حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أخذ من 

 .(ِ)((خطاياىم فطرحت عليو، ثم طرح في النار
من كانت لو )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أيب ىريرة عن ك 

، قبل أف ًل يكوف دينار وًل  َمْظَلَمٌة ألخيو من عرضو أو شيء، فَػْلَيَتَحلَّْلُو منو اليـو
درىم، إف كاف لو عمل صالح أخذ منو بقدر َمْظَلَمِتو، وإف لم تكن لو حسنات 

 .(ّ)((أخذ من سيئات صاحبو فحمل عليو
 

 :ػواالختالسػ:ػاضعضولػاضتادطظاضصورةػ
تقدـ أف السرقة كالنهب كالغلوؿ من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة، ك٩با يندرج 

فهو أعم من السرقة، كإف كاف  ،الغلوؿ مطلق ا٣بيانة ٙبت مفهومها العاـ، كتقدـ أف
، كخصوص من كجو  .من ا٤بغنم خاصة فبينو، كبينها عمـو

 

                                                             

 (.ّّّ/ِ(، االستذكار )ُِْ -ُُْ/ِّ( التمهيد )ُ)
 [.ُِٖٓلم ]صحيح مس( ِ)

 [.ّْٓٔ، ِْْٗ] البخارمصحيح  (ّ)
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  :تعريف الغلوؿ أوًًل: 
 في اللغة:وؿ تعريف الغل - ٔ

"اٍلغىلىل: ا٤باء ا١بارم بْب الشجر. كمنو: اٍلغيليوؿي ُب اٍلغيٍنم،  :قاؿ ابن فارس 
كىو أف ٱبيٍفىى الش ٍيءي فبل يػيرىد  إٔب اٍلقىٍسًم، كأف  صاًحبىوي قد غىل وي بْب ثيابو. كمن الباب: 

 .(ُ)اٍلًغل ، كىو الضٍٍّغني يػىنػٍغىل  ُب الص ٍدر"
(: خاف،  -بالضم–")غىل ( من ا٤بغنم يػىغيل   :م كقاؿ ا١بوىر  )غيليوالن

ا حمسٓب نسمع ُب ا٤بغنم إال )غىل (. كىقيرًئى:  :ك)أىغىل ( مثلو. كقاؿ ابن السٍّكٍّيت  ٌَ َو
ْن َحُغوه 

َ
ك)يػيغىل (. قاؿ: فمعُب يػىغيل : ٱبىيوفي. ك)يػيغىل ( ٰبتمل  [،ُُٔ]آؿ عمراف: ىجسََكَن نِلَِِبٍّ أ

  معنيْب:
 : ٱباف، يعِب: يؤخذ من غنيمتو. أحدىما
)اٍلغيليوؿ( من  :: ٱبيىو في، أم: ينسب إٔب الغلوؿ. قاؿ أبو عبيد واآلخر

ا٤بغنم خاصة ال من ا٣بيانة كال من ا٢بقد، ك٩ب ا يبْبٍّ ذلك أن و يقاؿ من ا٣بيانة: )أغىل  
 . (ِ)ًؿ: )غىل  يػىغيل ( بالضم"، كمن الغيلو -بالكسر-ييًغل (، كمن ا٢بقد: )غىل  يىًغل ( 

كا٢باصل أف الغلوؿ ُب األصل: ا٤باء ا١بارم بْب الشجر، ٍب نقل ألخذ شيء من 
 .(ّ)الغنيمة قبل حوزىا، إلدخاؿ الغاؿ ما يأخذه بْب متاعو ليخفيو عن غّبه

 
 تعريف الغلوؿ في اًلصطالح: - ٕ

ف إذف أمّب ا١بيش. بدك  -كلو قل  -الغلوؿ: أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة 
 كيطلق الغلوؿ على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ مطلقنا.

                                                             

 (.ٕٗٔ/ُ(، ٦بمل اللغة )ّٕٔ/ْمعجم مقاييس اللغة، مادة: )غل( ) (ُ)
 (.ُْٖٕ/ٓالصحاح، للجوىرم، مادة: )غلل( ) (ِ)
 (.ُٓٓ/ّ( منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ّ)
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الغلوؿ: تناكؿ ماؿ الغّب بضرب من ا٤بكيدة، ككثر استعمالو  :قاؿ الراغب 
 . (ُ)ُب الغنيمة

"ىو الذم يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فبل يطلع اإلماـ  :كقاؿ ابن قدامة 
 .(ِ)عليو، كال يضعو مع الغنيمة"

السرقة من ماؿ الغنيمة  :كأصلو ،ا٣بيانة :كالغلوؿ" :النوكم  كقاؿ اإلماـ
 .(ّ)"قبل القسمة

"كأصل الغلوؿ: ا٣بيانة مطلقنا، ٍب غلب اختصاصو ُب كقاؿ ُب موضع آخر: 
 .(ْ)االستعماؿ با٣بيانة ُب الغنيمة"

أخذ شيء من ا٤بغنم ُب خفية، ٱباف  :"كأصل الغلوؿ :كقاؿ ابن ا١بوزم 
 .(ٓ)ق"فيو من لو فيو ح

"الغلوؿ  ىو ا٣بيانة بأخذ الشيء للغّب  :كقاؿ القاضي أبو بكر بن العريب 
 .(ٔ)على االختفاء"

الغلوؿ: ا٣بيانة ُب بيت ماؿ، أك زكاة، أك غنيمة. كقيده  :كقاؿ األزىرم 
 .(ٕ)أبو عبيدة بالغنيمة فقط

  

                                                             

 (.ٕٓٗ/ ّتفسّب الراغب األصفها٘ب ) (ُ)
(، شرح الزركشي على ِّٓ/َُ(، كانظر: الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )َّٓ/ٗ( ا٤بغِب، البن قدامة )ِ)

 (.ُُُ/٨ُبتصر ا٣برقي )
 (.َُّ /ّشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.ُِٔ/ُِ( ا٤بصدر السابق )ْ)
 (.َّٔ/ِ( كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ٓ)
 (.ٕٔ/ٕلَبمذم، أليب بكر ابن العريب )عارضة األحوذم بشرح صحيح ا (ٔ)
 (.ِّ-َِ/ٖ(، كانظر: هتذيب اللغة، مادة: )ُٕٔ( الكليات )ص:ٕ)
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ل حىٍوزًىىا، بقولو: أخذ ما ٓب يبح االنتفاع بو من الغنيمة قب كعرفو ابن عرفة 
 . (ُ)فهو أخص منو لغة

"اختصاص أحد الغزاة سواء األمّب كغّبه بشيء  :كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي 
من ماؿ الغنيمة قبل القسمة من غّب أف ٰبضره إٔب أمّب ا١بيوش؛ ليخمسو كإف قل 
ا٤بأخوذ، نعم ٯبوز عندنا التبسط بأخذ بعض ا٤بأكوؿ لو أك لدابتو من ماؿ الغنيمة قبل 

 .(ِ)سمة بشركط مذكورة ُب ٧بلها"الق
كا٢باصل أف الغلوؿ يطلق على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ مطلقنا، كىو يعم  أخذ شيء من 

بدكف إذف أمّب ا١بيش، ككذلك الغلوؿ ُب الزكاة،  -كلو قل  -الغنيمة قبل القسمة 
  .-سيأٌبكما -كاغتصاب األرض أك العقار كما أشبو ذلك، كغلوؿ العماؿ 

؛ ألف األيدم مغلولة منها، أم: ٩بنوعةكقد قيل: ٠بي  .(ّ)ت غلوالن
ْن َحُغوه حمس :ُب تفسّب قولو  قاؿ األلوسي 

َ
ا ََكَن نِلَِِبٍّ أ ٌَ ما  :أم ىجسَو

كأصل  .ألف ا٣بيانة تناُب النبوة ؛ُب ا٤بغنم فصح كال استقاـ لنيب من األنبياء أف ٱبو 
اللغة بالسرقة من ا٤بغنم قبل ٍب خص ُب  ،كلذا استعمل ُب السرقة ؛األخذ ٖبفية :الغل

 :أم ،ألف األيدم فيها مغلولة ؛قيل: ك٠بيت بذلك .ا أيضن كتسمى غلوالن  ،القسمة
عنقو، كيقاؿ ٥با: جامعة  كىي ا٢بديدة الٍب ٘بمع يد األسّب إٔب ،٩بنوعة ٦بعوؿ فيها غل

جر، كىو دخوؿ ا٤باء ُب خلل الش ،من الغلل :أصل الغلوؿ :كقاؿ الرما٘ب كغّبه .اأيضن 

                                                             

(، شرح ٨بتصر ُٕٗ/ِ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )ُّٗ/ّ( ا٤بختصر الفقهي، البن عرفة )ُ)
تصر خليل (، منح ا١بليل شرح ٨بِٕٗ/ِ(، بلغة السالك ألقرب ا٤بسالك )ُُٔ/ّللخرشي ) ،خليل

(ّ/ُٓٓ.) 
 (.ِْٗ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ِ)
(، كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب، َّٖ/ّ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )غلل( )ّ)

(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح ِٓٓ/ْ(، تفسّب القرطيب )ِّٔ/ّالصحيحْب، البن ا١بوزم )
 (.ُِٔ/ُِمسلم )
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كمن  ،ألهنا ٘برم ُب ا٤بلك على خفاء من غّب الوجو الذم ٰبل ؛ك٠بيت ا٣بيانة غلوالن 
 .(ُ).."الغل للحقد، كالغليل ٢برارة العطش :ذلك

ىو ا٣بيانة ُب ا٤بغنم كالسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقاؿ: " (النهاية)كقاؿ ُب 
. ككل من  فهوغىل  ُب ا٤بغنم يػىغيل  غيليوالن   خاف ُب شيء خفية فقد غىل .غىاؿٌّ

ألف األيدم فيها مغلولة: أم ٩بنوعة ٦بعوؿ فيها غل، كىو  ؛ك٠بيت غيليوالن 
 .(ِ)"اجامعة أيضن  :ا٢بديدة الٍب ٘بمع يد األسّب إٔب عنقو. كيقاؿ ٥با

فهو أعم من السرقة، كإف كاف من ا٤بغنم خاصة  ،فإف كاف الغلوؿ مطلق ا٣بيانة
 .(ّ)ص من كجوفبينو، كبينها عمـو كخصو 

 
 صور الغلوؿ: ثانًيا:

 للغلوؿ صور عديدة منها: 
 الغلوؿ ُب الفيء أك الغنائم، كىذا ىو ا٤بشهور.  - ُ
 الغلوؿ ُب الزكاة. - ِ
 ىدايا العم اؿ.  - ّ
 االختبلس من األمواؿ العام ة.  - ْ
 اغتصاب األرض أك العقار، كما أشبو ذلك. - ٓ
 

  

                                                             

  (.ُِّ -َِّ/ِركح ا٤بعا٘ب ) (ُ)
 (.َّٖ/ّ( )غىلىلى ، مادة: )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ِ)
 (.ِْٔ /ٕ) طرح التثريب ُب شرح التقريبانظر: ( ّ)
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 حكم الغلوؿ:  ثالثًا:
"كأٝبع ا٤بسلموف على تغليظ ٙبرٙب الغلوؿ، كأنو من  :اإلماـ النوكم قاؿ 

 .(ُ)الكبائر"
 . (ِ)الغلوؿ حراـ إٝباعنا :كقاؿ ابن جزم 

 "األكثر على أنو حراـ إٝباعنا.  :كُب )ا٤بختصر(، البن عرفة 
 إنو كبّبة.  :كقاؿ ابن العريب 

  .(ّ)ال خبلؼ أنو من الكبائر" :كقاؿ القاضي عياض 
 ، ككذلك ابن حجر ا٥بيتمي(ْ)كذلك من الكبائر  كعد ه الذىيب  

(ٓ). 
"كأٝبع ا٤بسلموف على  :أما حكم الغاؿ ُب الدنيا فقد قاؿ اإلماـ النوكم 

تغليظ ٙبرٙب الغلوؿ، كأنو من الكبائر، كأٝبعوا على أف عليو رد ما غلو، فإف تفرؽ 
 ؼ للعلماء، قاؿ الشافعي ا١بيش كتعذر إيصاؿ حق كل كاحد إليو ففيو خبل

كطائفة: ٯبب تسليمو إٔب اإلماـ أك ا٢باكم كسائر األمواؿ الضائعة، كقاؿ ابن مسعود 
كابن عباس كمعاكية كا٢بسن كالزىرم كاألكزاعي كمالك كالثورم كالليث كأٞبد 

 كا١بمهور: يدفع ٟبسو إٔب اإلماـ كيتصدؽ بالباقي.
هور العلماء كأئمة األمصار: يعزر على كاختلفوا ُب صفة عقوبة الغاؿ فقاؿ ٝب 

 حسب ما يراه اإلماـ كال ٰبرؽ متاعو، كىذا قوؿ مالك كالشافعي كأيب حنيفة 
كمن ال ٰبصى من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم. كقاؿ مكحوؿ كا٢بسن كاألكزاعي 

                                                             

 (.ُِٕ/ُِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.ٗٗ( القوانْب الفقهية )ص:ِ)
(، عارضة األحوذم ُُِ/ٔ)، للقاضي عياض إكماؿ ا٤بعلم(، ُّٗ/ّا٤بختصر الفقهي، البن عرفة ) (ّ)

 (.ٗٔ/ٕبشرح صحيح الَبمذم، أليب بكر ابن العريب )
 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ُُِالكبائر )ص: (ْ)
 (.ُِٗ/ ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ٓ)
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 ٰبرؽ رحلو كمتاعو كلو. قاؿ األكزاعي ::  .إال سبلحو كثيابو الٍب عليو
: إال ا٢بيواف كا٤بصحف. كاحتجوا ٕبديث: عبد اهلل بن عمر  سنكقاؿ ا٢ب
  ُب ٙبريق رحلو. قاؿ ا١بمهور: كىذا حديث ضعيف؛ ألنو ٩با انفرد بو صاّب

كلو صح ٰبمل على أنو كاف  :بن ٧بمد عن سآب، كىو ضعيف. قاؿ الطحاكم 
اإلبل، كسارؽ إذا كانت العقوبة باألمواؿ كأخذ شطر ا٤باؿ من مانع الزكاة، كضالة 

 . (ُ)"-كاهلل أعلم-التمر، ككل ذلك منسوخ 
"كمن غل ُب ا٤بغنم يؤخذ منو ما  :قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 

غلو، كيؤدب باالجتهاد، كال قطع فيو باتفاؽ، ىذا قوؿ ا١بمهور. كقاؿ األكزاعي، 
رجو، كيرد ما كإسحاؽ، كأٞبد بن حنبل، كٝباعة: ٰبرؽ متاع الغاؿ كلو عدا سبلحو كس

غلو إٔب بيت ا٤باؿ، كاستدلوا ٕبديث ركاه صاّب بن ٧بمد بن زائدة أبو كاقد الليثي، عن 
إذا وجدتم الرجل قد غل قاؿ: )) أف النيب  :عمر بن ا٣بطاب 

ا  (ِ)((، كىو حديث ضعيف، قاؿ الَبمذمفاحرقوا متاعو واضربوه –سألت ٧بمدن
ّب بن ٧بمد، كىو منكر ا٢بديث. على أنو لو عنو فقاؿ: إ٭با ركاه صا -يعِب: البخارم

صح لوجب تأكيلو؛ ألف قواعد الشريعة تدؿ على كجوب تأكيلو، فاألخذ بو إغراؽ ُب 
 .(ّ)التعلق بالظواىر، كليس من التفقو ُب شيء"

 
  

                                                             

(، كانظر: شرح ابن بطاؿ على صحيح ُِٖ -ُِٕ/ُِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.َِٔ/ْ(، تفسّب القرطيب )ٕ/ُٓ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ِّٓ/ٓالبخارم )

 [.ُُْٔالَبمذم ]سنن ( ِ)
 (.ُٔٓ/ْ( التحرير كالتنوير )ّ)
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 : التحذير من الغلوؿ وبياف عاقبتو رابًعا:
َْ حمس :قاؿ اهلل  ٌَ ْن َحُغوه َو

َ
ا ََكَن نِلَِِبٍّ أ ٌَ ًه  َو ثِ ُث ٌَ َْٔم اىْلَِيا ا َغوه يَ ٍَ ِ ِت ة

ْ
َحْغيُْو يَأ

ٔنَ  ٍُ ًْ ََل ُحْظيَ ُْ ا َنَصتَْج َو ٌَ َّفه ُُكُّ جَْفٍس  َٔ  [.ُُٔ]آؿ عمراف: ىجسحُ
. كقرأىا -بفتح الياء كضم الغْب-قرأ ابن كثّب كأبو عمرك كعاصم: )أف يغل( 

اءة األكٔب: ٱبوف، كعلى ، كا٤بعُب على القر -بضم الياء كفتح الغْب-آخركف: )أف يغل( 
الثانية ٰبتمل أمرين، األكؿ: ٱباف، يعِب: أف يؤخذ من غنيمتو، كالثٌا٘ب: ٱبيىو ف، أم: 

 .(ُ)ينسب إٔب الغلوؿ
، كما جاء بياف (ِ)كجعلو من الكبائر ،أمر الغلوؿ ظ م النيب  عكقد 

 عن رسوؿ اهلل  ثوباف ذلك ُب أحاديث كثّبة، فمن ذلك: ما ركاه 
من فارؽ الروح جسده وىو بريء من ثالث دخل الجنة: الكبر والدين قاؿ: )) أنو

 . (ّ)((والغلوؿ
ًل يَػُغلُّ قاؿ: )) عن رسوؿ اهلل  ،كعن ابن عباس 

 ، "أم: كامل اإلٲباف، فالغلوؿ داللة على نقص اإلٲباف؛ كلذلك عد ه الذىيب(ْ)((مؤمن
 "كغّبه من الكبائر(ٓ). 

                                                             

 (. ِٓٓ/ْ(، تفسّب القرطيب )ُْٓ -ُْْ/ْ( انظر: بصائر ذكم التمييز )ُ)
 (.ُِْ/ ٗانظر: تفسّب الرازم ) (ِ)
[، كالنسائي ُب ُِٕٓ[، كالَبمذم ]ُِِْ، كابن ماجو ][ِّْٔ[، كالدارمي ]ِِّٗٔ( أخرجو أٞبد ]ّ)

[ كقاؿ: تابعو أبو عوانة عن ُِِٕ[، كا٢باكم ]ُٕٕٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُُٕٖ)الكربل( ]
قتادة ُب إقامة ىذا اإلسناد. قاؿ الذىيب: "تابعو أبو عوانة على شرط البخارم كمسلم". كأخرجو أيضنا: 

  [.َُْٔٗكالبيهقي ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب ّّٗ/ٓ[. قاؿ ا٥بيثمي )ِٕٓ[، ك)األكسط( ]ُُٖٕٓرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]( أخْ)

)الكبّب( ك)األكسط(، كفيو ركح بن صبلح، كثقو ابن حباف كا٢باكم كضعفو ابن عدم، كبقية رجالو 
 ثقات".

 (.ُْٓ/ ٔ( فيض القدير )ٓ)
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يـو  قاؿ: صىل ى بنا رسوؿ اهلل  كعن عبادة بن الصامت 
ٍيئنا ًمنى اٍلبىًعّب، فىأىخىذى منو قػىرىدىةن، يعِب:  حينػىٍْبو، إٔب جىٍنًب بىًعّبو من اٍلمىقىاًسم، ٍبي  تػىنىاكىؿى شى

كىبػىرىةن 
يا أيها الناس إف ىذا من غنائمكم، َأدُّوا ، فىجىعىلى بْب إصبعيو، ٍب قاؿ: ))(ُ)

، فما فوؽ ذلك، وما دوف ذلك؛ فإفَّ اْلغُُلوَؿ َعاٌر، على أىلو يـو اْلَخْيَط، َواْلِمْخَيطَ 
 .(ِ)((القيامة، َوَشَناٌر َونَارٌ 

من يقوؿ: )) كعن عىًدمٍّ بن عىًمّبىةى اٍلًكٍنًدمٍّ، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطًا، فما فوقو كاف غلوًًل يأتي بو يـو 

 .(ّ)((القيامة
رىجيله  قاؿ: كاف على ثػىقىًل الن يبٍّ  كعن عبد اهلل بن عمرك 

((، فذىىىبيوا  ُىَو في النَّار)) :يػيقىاؿي لىو: ًكرًٍكرىة، فماتى فقاؿ رسوؿ اهلل 
: كىرٍكىرىةي  يعِب -يػىٍنظيريكفى إًلىٍيًو، فػىوىجىديكا عىبىاءىةن قد غىل هىا، قاؿ أبو عبد اهلل: قاؿ ابني سبلـو

 .(ْ): كىو مضبوط كذا-لكاؼبفتح ا

                                                             

(. كقاؿ ابن األثّب: َّٗلصوؼ، أك نيفايتيو. انظر: القاموس احمليط )ص:( القىرىدي، ٧بركة: ما ٛبىىع طى من الوىبىر كاُ)
القردة من كبر البعّب: القطعة ٩با ينسل منو، كٝبعها: قرد، بتحريك الراء فيهما، كىو أردأ ما يكوف من 

( بتصرؼ ّٕ-ّٔ/ْالوبر كالصوؼ كما ٛبعط منهما. النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )قرد( )
 يسّب.

(: "ىذا إسناد حسن". )قػىرىدىةن( ُّٕ/ّ)  [ كاللفظ لو. قاؿ البوصّبمَِٖٓأخرجو ابن ماجو ] (ِ)
ضبط بفتحتْب )ىذا من غنائمكم( الٍب تشملها ا٢برمة ببل قسمة )كشنار( ىو العيب كالعار. حاشية 

 "كا٢بديث يدؿ على أف القليل :(. قاؿ ابن عبد الرب ُٕٗ/ِالسندم على سنن ابن ماجو )
كالكثّب ال ٰبل ألحد أخذه ُب الغزك قبل ا٤بقاسم إال ما أٝبعوا عليو من أكل الطعاـ ُب أرض العدك من 
االحتطاب كاالصطياد. كىذا أكٔب ما قيل بو ُب ىذا الباب" التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد 

(ِ/ُٖ .) 
 [.ُّّٖ( صحيح مسلم ]ّ)
نيب( ىو بفتح الثاء كالقاؼ، كىو متاع ا٤بسافر كما ٰبملو على دكابو. [. )ثقل الَّْٕ( صحيح البخارم ]ْ)

 =ك)كركرة( قيل: بكسر الكافْب، أك فتحهما كىو األكثر كقاؿ النوكم: بفتح الكاؼ األكٔب ككسرىا،
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يـو خيرب، فلم  قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
نغنم ذىبنا كال فضة، إال األمواؿ كالثياب كا٤بتاع، فأىدل رجل من بِب الض بػىٍيب، يقاؿ 

غبلمنا، يقاؿ لو ًمٍدعىمه، فػىوىج وى رسوؿ اهلل  لو: رفاعة بن زيد، لرسوؿ اهلل 
  رىل، حٌب إذا كاف بوادم القيرىل، بينما ًمٍدعىمه ٰبىيط  رىٍحبلن إٔب كادم القي

إذا سهم عىائًره فقتلو، فقاؿ الناس: ىنيئا لو ا١بنة، فقاؿ رسوؿ  ،لرسوؿ اهلل 
، والذي نَػْفِسي بَِيِدِه، إفَّ الشَّْمَلَة التي َأَخَذَىا يـو خيبر من )) :اهلل  َكالَّ

َها المَقاسِ  ((، فلما ٠بع ذلك الناس جاء رجل م، لََتْشَتِعُل عليو نارًاالَمَغاِنم، لم ُتِصبػْ
أو: ِشػػػػَراَكاِف -ِشػػػَراٌؾ من نار فقاؿ: )) إٔب النيب  -أك ًشرىاكىٍْب -ًبًشرىاؾو 

 .(ُ)((-من نػػػػػار
(( شراؾ أو شراكاف من نار)): "قولو : كقاؿ اإلماـ النوكم 

عاقبة ُّما أنفسهما فيعذب ُّما كٮبا من نار، تنبيو على ا٤بعاقبة عليهما، كقد تكوف ا٤ب
 . (ِ)"-كاهلل أعلم-كقد يكوف ذلك على أهنما سبب لعذاب النار 

كُب ا٢بديث دليل تعظيم الغلوؿ، كتعظيم الذنب فيو، كأنو من الكبائر، كىو من 
. قاؿ ابن عبد الرب -كما تقدـ-حقوؽ اآلدميْب، فبل بد فيو من القصاص ُب الدنيا 

:  ن  حقوؽى األميْبى كل ها كذلك ُب التعظيم، كإف ٓب يػيٍقطىٍع على أنو يأٌب بو "كأظي
 .(ّ)"-كاهلل أعلم-حامبلن لو كما يأٌب بالغلوؿ 

                                                                                                                                                                    

(، شرح النوكم على ُٕٗ/ِكأما الثانية فمكسورة فيهما. حاشية السندم على سنن ابن ماجو )=
 (.ُٔ/ٗ(، )َُّ -ُِٗ/ِصحيح مسلم )

[. ك)الشملة( بفتح فسكوف كساء يشتمل بو، كقد ُُٓ[، مسلم ]َٕٕٔ، ِّْْ( صحيح البخارم ]ُ)
أخذىا قبل القسمة غلوال. قاؿ ُب )النهاية(: ىو كساء يتغطى بو كيتلفف فيو. ك)الشراؾ( بكسر 

حاشية السندم (، ُّٓ/ٕا٤بعجمة كٚبفيف الراء: سّب النعل على ظهر القدـ. انظر: نيل األكطار )
 (.َُٓ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مشل( )ِْ/ٕعلى سنن النسائي )

 (.ُِٗ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُِ/ِ( التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد )ّ)
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ًل يحل ًلمرئ، يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف يسقي ماءه زرع كُب ا٢بديث: ))
ين حتى غيره، وًل أف يبتاع مغنما حتى يقسم، وًل أف يلبس ثوبًا من فيء المسلم

إذا أخلقو رده فيو، وًل يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردىا 
 .(ُ)((فيو

رجبلن من  قاؿ: استعمل النيب  كعن أيب ٞبيد الساعدم 
على الصدقة، فلما قدـ قاؿ: ىذا لكم كىذا أىدم ٕب،  (ِ)األىٍزد، يقاؿ لو: ابن األيٍتًبي ة

أو بيت أمو، فينظر يُػْهَدى لو أـ ًل؟ والذي نفسي فَػَهالَّ جلس في بيت أبيو قاؿ: ))
بيده ًل يأخذ أحد منو شيًئا إًل جاء بو يـو القيامة يحملو على رقبتو، إف كاف بعيًرا 

َعرُ  ((، ٍب رفع بيده  حٌب رأينا عيٍفرىةى ًإٍبطىٍيو: لو رَُغاٌء، أو بقرة لها ُخَواٌر، أو شاة تَػيػْ
 .(ّ)ثبلثنا(( اللهم ىل بلغت، اللهم ىل بلغت))

، فذكر  قاؿ: قاـ فينا رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة  ذات يـو
ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو الغلوؿ، فعظمو كعظم أمره، ٍب قاؿ: ))

بعير لو رغاء، يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيًئا، قد أبلغتك، 
رقبتو فرس لو حمحمة، فيقوؿ: يا رسوؿ  ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على

اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيًئا، قد أبلغتك، ًل ألفين أحدكم يجيء يـو 
القيامة على رقبتو شاة لها ثغاء، يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك 

اح، شيًئا، قد أبلغتك، ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو نفس لها صي
                                                             

ديث ال نعلم أحدا [، كقاؿ: "ىذا ا٢بُِّْ[، كالبزار ]َُٗٗٔ[، كأٞبد ]ّٕٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، كركل الَبمذم ُِٖٓركاه إال ركيفع بن ثابت كحده فإسناده حسن".  كأخرجو أيضنا: أبو داكد ]

[، كالبيهقي ِْْٖ[، كالطربا٘ب ]َْٖٓ[، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]ُُُّصدره كحسنو ]
 : أم: أىز٥با كأضعفها.()أعجفها(): أم: أببله كأتلفو. ك()أخلقو()[. كُٖٖٓٓ]

(  عند مسلم: ))رجبل من األسد، يقاؿ لو: ابن اللتبية((. ك)األسد( كيقاؿ لو: األزدم من )أزد( شنوءة. ِ)
 معناه: تصيح، كاليعار: صوت الشاة. ()تيعر()كيقاؿ ٥بم: األسد كاألزد. ك

 [.ُِّٖ[، مسلم ]ُْٕٕ، ّٔٔٔ، ِٕٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيًئا، قد أبلغتك، ًل ألفين 
أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو رقاع تخفق، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، 
فأقوؿ: ًل أملك لك شيًئا، قد أبلغتك، ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على 

ثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيًئا، قد رقبتو صامت، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغ
 .(ُ)((أبلغتك
قاؿ:  ،قاؿ: حدثِب عمر بن ا٣بطاب  ،عبد اهلل بن عباس عن ك 

فقالوا: فبلف شهيد، فبلف  ،٤با كاف يـو خيرب، أقبل نفر من صحابة النيب 
 :شهيد، حٌب مركا على رجل، فقالوا: فبلف شهيد، فقاؿ رسوؿ اهلل 

(( ٍب قاؿ رسوؿ اهلل -أو َعَباَءة -ار في بُػْرَدٍة َغلََّها كال، إني رأيتو في الن))
: (( يا ابن الخطاب، اذىب فناد في الناس، أنو ًل يدخل الجنة إًل

 .(ِ)((، قاؿ: فخرجت فناديت: أال إنو ال يدخل ا١بنة إال ا٤بؤمنوفالمؤمنوف
، أف النيب  (ّ)كعن عبد اهلل بن حيٍبًشيٍّ  األعماؿ سئل أىم   ا٣بٍىثٍػعىًميٍّ

(( إيماف ًل شك فيو، وجهاد ًل غلوؿ فيو، وحجة مبرورةأفضل؟ قاؿ: ))
 .(ْ)ا٢بديث
 

  

                                                             

 [.ُُّٖ[، مسلم كاللفظ لو ]َّّٕصحيح البخارم ]( ُ)
 [.ُُْصحيح مسلم ]( ِ)
 (.َٗٓ/ُّ")حبشي( بضم ا٤بهملة كسكوف ا٤بوحدة بعدىا معجمة كياء كياء النسب" فتح البارم ) (ّ)
[، كابن أيب عاصم ُب ِِٔٓ[، كالنسائي ]ُْْٔ[، كالدارمي ]َُُْٓأخرجو أٞبد بإسناد قوم ] (ْ)

(، ُْ/ِ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُٕٓ[، كابن األعرايب ُب )معجمو( ]َِِٓ)اآلحاد كا٤بثا٘ب( ]
 [.ُِّ[، كالضياء ]َْٗٔكالبيهقي ]
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 :ػشطعػاضطرغقواضحرابظػ:ػػاضطاذرةاضصورةػ
ا٢برابة من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة، ك٩با يندرج ٙبت مفهومها العاـ: إف 

 .-كما تقدـ بياف ذلك–كقطع الطريق 
أىل ، كىي ُب ا٤بقابل ال ٚبلو من الفسادك  ة كالظلما٣بيان ا٢بياة ال ٚبلو من إف

، كٰبرصوف على ما ا٣بيانة كاإلفسادا٤بصلحْب الذم ٰبذركف من الصدؽ كالوفاء، كمن 
فيو صبلح أنفسهم، ك٦بتمعهم، حيث يدعوف إٔب اإلٲباف، كالرشد، كاحملبة كالتآلف، 

بكل خطر عاجلو أك  ٕبكمةو، كاستيعابو ألحكاـ النوازؿ، كفقوو للمآالت، كتبص رو 
 آجل، كعلمو بآثار كل قوؿ كفعل. 

ْؾِْٚحََّوَلَّدَت جِْىَّحمس :العبادى باإلصبلح ُب األرض فقاؿ  كقد أمر اهلل 
َ
َوأ

ََّٞ ِعِسي ّْ ُٝ ْ َّال َ٘ ََّذاَتَّحمس : كقاؿ [،ُِْ]األعراؼ: ىجسَظبِي ْؾُِٚد٤ا
َ
ََّوأ َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ َِةت 

َّْٛ ِعُسواَّحمس :فساد ُب األرض فقاؿ كهنى عن الفساد كاإل [.ُ]األنفاؿ: ىجسثَي٠ُِْس ّْ َوَلَُّت
ًَْسَّإِْؾًَلِخ٣َة رِْضََّب

َ
 [.ٔٓ]األعراؼ: ىجسِِفَّاْْل

آمرة  إٔب أقوامهم. فقد جاءت الرسل  كىي دعوة الرسل 
 .باإلصبلح، كناىية عن الفساد كاإلفساد، كاآليات ُب ذلك كثّبة

َُّحمسَّ:أنو ال ٰبب الفساد كا٤بفسدين فقاؿ كأخرب ا٢بق   ََّواَّلل  َُُّيِتُّ ََّل
َعةدََّ َّ ََّٞحمس :كقاؿ  [،َِٓ]البقرة: ىجساْٙ ِعِسي ّْ ُٝ ْ َّال َُُّيِتُّ ََّل ُ أم:  [،ْٔ]ا٤بائدة: ىجسَواَّلل 

بو فهو صبلح. كقد أثُب  يبغض الفساد، كال ٰبب ا٤بفسدين. "بل كل ما أمر اهلل 
على الصبلح كا٤بصلحْب، كالذين آمنوا كعملوا الصا٢بات، كذـ ا٤بفسدين  اهلل 
 .(ُ)ّب موضع"ُب غ

  

                                                             

 (.َُ(، األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، البن تيمية )ص:ُِٔ/٦ِٖبموع الفتاكل ) (ُ)
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َّحمسأف ا٤بفسد ليس كا٤بصلح فقاؿ:  كأكضح  َٞ ِٜ َّ ِعَس ّْ ُٝ ْ َّال ُٛ َٚ ًْ ََّح ُ َواَّلل 
ْؿِٚحَِّ ُٝ ْ َّحمس [،َِِ]البقرة: ىجسال َٞ ِي َّاَّل  ُّٞ ََّه َٕ ِ َّثَةِلًًلََّذل ة َٝ َّثَي٣ُ٠َْ ة َٜ رَْضََّو

َ
ََّواْْل ةَء َٝ َّالع  ٠َة ْٔ ََّرَٚ ة َٜ َو

َّاَل ةرَِّ َٞ ِٜ َّ ُصوا َّ ََّز َٞ ِي َّلَِّل  ٌ٘ ٤َََِّيْ ُصوا َّ ةِِلَةِتKََََّّّز َّالؿ  ٤ُِٚٝا َّوََي ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ُ٘ ًَ ََّْنْ ْم
َ
أ
ةرَِّ ج  ُّ ذ َِْٔيَََّكْٙ ُٝ ْ َّال ُ٘ ًَ ْمََّْنْ

َ
رِْضَّأ

َ
َِِّفَّاْْل َٞ ِعِسي ّْ ُٝ ْ  [.ِٖ-ِٕ]ص: ىجسLََكل

َه٣ََصَّحمس :كحذ ر الشارع من آثار الفساد كاإلفساد ُب األرض، فقاؿ 
ََّٖ َّ ة َٝ ِ َّث ََّواْْلَْدصِ ِ َّاَِْٙبّ َِِّف َعةُد َّ

َّاْٙ ْٛ ٣ُ ٚ ًَ ََّٙ ٤ُِٚٝا ََّي ِي َّاَّل  ـَ ًْ ََّب ْٛ ٣ُ َٔ َِِّلُِشي َّاَل ةِس يِْسي
َ
َّأ َعجَْخ

٤ًُنََّ : ىجسيَصِْج فالفساد كثر ُب الرب كالبحر بسبب ذنوب ا٣بلق، فعاد عليهم  [،ُْ]الرـك
َّْٛحمس :ذلك بفساد معايشهم كنقصها، كحلوؿ اآلفات ُّا، كما قاؿ  َؾةثَُس

َ
ةَّأ َٜ َو

عََّ َٖ ةَّ َٝ َُّمِؿيَجٍحََِّجِ ْٞ سِْيٍَِّٜ َٖ َّ ْٞ ٤ََّخ ُّ ًْ ََّويَ ْٛ يِْسيُس
َ
 [.َّ]الشورل: ىجسَجْخَّأ

َّاَل ةِسَّحمسأف اإلفساد ُب األرض من صفات ا٤بنافقْب فقاؿ:  كبْب اهلل  َٞ ِٜ َو
َّاْْلَِؿةِمَّ َِلُّ

َ
ةَِِّفََّْٓٚج١َِِّو٤َ٢ََُّأ َٜ َّ َّلََعَ َ جْيَةََّويُْؼ٣ُِسَّاَّلل  ٤ََُِّْٓلَُِِّفَّاِْلَيَةةَِّاِلُّ َٕ ًِْجُج َُّح ْٞ َِّإَوذ204ََََّّٜ اَّد٤ََِل 

َعةَدَّ َّ َّاْٙ ََّلَُُّيِتُّ ُ ََّواَّلل  َ٘ َّاِْلَصَْثََّواٙن ْع َٕ ِعَسَّذِي٣َةََّوي٣ُِْٚ ّْ رِْضَِِّلُ
َ
ََِّل205َََُّّظَْعَِِّفَّاْْل َ٘ ِإَوَذاَّرِي

َّ ٣َِٝةُد ْ َّال ََّوَْلِئَْط ُٛ ََّج٠٣َ  َََِّدْعج١ُُ ِٛ زْ َّثِةْْلِ ةُ َّاًِْٙض  َرَشد١ُْ
َ
َّأ َ َّاَّلل  ِْ [. َِٔ-َِْ]البقرة: ىجس206اد 

َعةدََّحمسسعي ىاىنا ىو: القصد. كال َّ َّاْٙ ََّلَُُّيِتُّ ُ ، أم: ال ٰبب عملو، كال يرضى ىجسَواَّلل 
بو. يعِب بذلك جل ثناؤه: كإذا قيل ٥بذا ا٤بنافق: اتق اهلل كخىٍفوي ُب إفسادؾ ُب أٍرض 
اهلل، كسعيكى فيها ٗبا حر ـ اهلل عليك من معاصيو، كإىبلكك حركث ا٤بسلمْب كنسلهم 

ي ة ٗبا حر ـ اهلل  استكرب كدخلتو عليو، كٛبادل ُب غيٍّو كضبللو. قاؿ اهلل   ًعزة كٞبى
 .(ُ)جل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيو كضبللو، ًصًلي  ناًر جهنم، كلبئس ا٤بهاد ًلصىالًيهىا

كاإلفساد ُب األرض بقطع الطريق، كسلب األمواؿ، كانتهاؾ األعراض، كإتبلؼ 
ليها ُب القرآف الكرٙب، كمتوعد عليها بالعذاب ُب النفوس ٧بر ـ، كعقوبتو منصوص ع

رِْضَّحمسَّ :اآلخرة كما قاؿ اهلل 
َ
٤َْنَِِّفَّاْْل ًَ ََّويَْع ََّورَُظ٤َِلُ َ َُُّيَةرِب٤َُنَّاَّلل  َٞ ِي ةََّجَضاُءَّاَّل  َٝ إِج 

َِّرًَلٍفَّ ْٞ ِٜ َّ ْٛ رُْج٣ُُٚ
َ
ََّوأ ْٛ يِْسي٣ِ

َ
َّأ َى م  َٔ َُّت ْو

َ
َّأ ٚ ُج٤ا َّيَُؿ ْو

َ
َّأ ذ ٤ُٚا َٔ َُّح ْن

َ
َّأ رِْضََََِّّعةًدا

َ
َّاْْل َٞ ِٜ َّ ٤ْا َّ َُّح٠ْ ْو

َ
أ

                                                             

 (.ِْْ/ْ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
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َّ ٌٛ ََّيِوي ََِّيَشاٌب َّاْْلِرَصة َِِّف ْٛ ََّول٣َُ جْيَة َّاِلُّ َِِّف َِّرْضٌي ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ ْنQَََّّذل
َ
َّأ ِ٘ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّ َّدَةث٤ُا َٞ ِي

َّاَّل  إِل 
َّ ٌٛ َّرَِخي َّ ٤ٌر ُّ ََّد َ َّاَّلل  ن 

َ
َّأ ٤ا ُٝ ََِّةْيَٚ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ِسُروا ْٔ قاؿ أبو جعفر  [.ّْ -ّّ]ا٤بائدة: ىجسRَت

: " كىذا بياف من اهلل عز ذكره عن حكم )الفساد ُب األرض(، الذم ذكره ُب
ْوَََِّعةٍدَِِّفَّحمسقولو: 

َ
ٍطَّأ ّْ ََّج ْْيِ ََ ِ ًعةَّث ّْ ََّج َ٘ ََّرَذ ْٞ َٜ َّ ١ُ ٟ

َ
َّأ َ٘ انِي َّثَِِنَّإَِْسَ َذب٠َْةَّلََعَ َٖ َّ َٕ ِ ََّذل ِ٘ ْج

َ
َّأ ْٞ ِٜ

رِْضَّ
َ
ن العقوبة أعلم عباده: ما الذم يستحق ا٤بفسدي ُب األرض م [.ِّ]ا٤بائدة: ىجساْْل

ال جزاء لو ُب الدنيا إال القتلي، كالصلب، كقطعي اليد كالرٍّجل  :كالنكاؿ، فقاؿ 
، أك النفي من األرًض، خزينا ٥بم. كأما ُب اآلخرة إف ٓب يتٍب ُب الدنيا،  من خبلؼو

 . (ُ)فعذاب عظيم"
 مكابرة (ِ)ك)ا٢برابة(: الربكز ألخذ ماؿ أك لقتل أك إلرعاب على سبيل اَّاىرة

، من كل مكلف ملتـز لؤلحكاـ، كلو  (ْ)مع البعد عن الغوث (ّ)اعتمادنا على الشوكة
ا  . كتسمى: قطع الطريق، كالسرقة الكربل.(ٓ)كاف ذميًّا أك مرتدن

                                                             

 (.ِّْ/َُا٤بصدر السابق ) (ُ)
ك خلسة، أك غصبنا، أك انتهابنا كاختبلسنا ال سرقة؛ ألف يسمى األخذ على سبيل اَّاىرة مغالبة أك هنبة، أ (ِ)

(، كاإلغارة ُب باب ٓٔ/ٕركن السرقة األخذ على سبيل االستخفاء. انظر: بدائع الصنائع، للكاسا٘ب )
السرقة غّب الئقة؛ ألف السرقة أخذ ماؿ ُب خفاء كحيلة فلذلك ٠بى السارؽ بو؛ ألنو يسارؽ عْب 

و على ا٢بفظ، كاإلغارة أخذ ُب اَّاىرة مكابرة كمغالبة. انظر: ا٤ببسوط ا٤بسركؽ منو، أك عْب أعوان
(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ّٕٖ/ٓ(، العناية )ّْ/ٕ(، كانظر: البناية شرح ا٥بداية )ُّّ/ٗ)
(ٓ/ْٓ.) 

َِّب عليو، خرج بقيد: )اعتمادنا على الشوكة(: ما لو كاف االعتماد على ا٤بغافلة كا٥برب، أك على ضعف ا ( ّ)
 فبل يسمي ذلك ُب االصطبلح الشرعي حرابة، كإ٭با ىو من قبيل النهبة ك٫بوىا، كلو حكمو ا٣باص بو.

( خرج بقيد: )البعد عن مسافة الغوث( كىي ا٤بسافة القريبة من ا٤بدينة أك القرية، ٕبيث لو استغاث اإلنساف ْ)
 كد الغوث، فبل يسمي العدكاف حينئذ حرابة.منها لبلغ صوتو أىلها: ما لو كانت ا٤بسافة داخلة ُب حد

( خرج بقيد: )ملتـز لؤلحكاـ(: الكافر ا٢بريب، فهو كإف قتل كأخذ ا٤باؿ، ال يدخل ُب ىذا الباب، كإ٭با ىو  ٓ)
كافر حريب مهدر الدـ على كل حاؿ، فإف دخل ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔبناية جناىا من قبل؛ ألف 

 اإلسبلـ ٯبب ما قبلو.
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كيدخل ُب التعريف: العبد، كا٤برأة، كالسكراف ا٤بتعدم بسكره؛ ألهنم ٝبيعنا 
 مكلفوف.

 ٙبققت ُّم بقية الصفات. كيدخل ُب ذلك أيضنا: الواحد كا١بماعة، إذا 
كيطلق على أرباب ىذا الشأف: قطاع الطريق، ك٠بوا بذلك؛ ألف الناس ٲبتنعوف 

 .(ُ)من سلوؾ الطريق الٍب يكوف ُّا ىؤالء، فكأهنم قد قطعوىا حقيقة
كيفرؽ بينها كبْب السرقة بأف ا٢برابة ىي الربكز ألخذ ماؿ أك لقتل أك إرعاب 

مع البعد عن الغوث، أما السرقة فهي أخذ ا٤باؿ خفية. مكابرة اعتمادنا على الشوكة 
فا٢برابة تكتمل با٣بركج على سبيل ا٤بغالبة كإف ٓب يؤخذ ماؿ، أما السرقة فبل بد فيها 

 .(ِ)من أخذ ا٤باؿ على كجو ا٣بفية
 كا٢برابة مأخوذة من حارب ٰبارب ٧باربة كحرابة. 

قطع الطريق، كقالوا: إنو ا٣بركج كعرب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة عن ا٢برابة: ب 
على ا٤بارة ألخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة، على كجو ٲبنع ا٤بارة من ا٤بركر، فينقطع 
الطريق، سواء أكاف القطع من ٝباعة أـ كاحد، بعد أف يكوف لو قوة القطع، كسواء 

ة أكاف القطع بسبلح أـ بغّبه من العصا كا٢بجر ك٫بو ذلك. كتسمى ا٢برابة بالسرق
 الكربل.

                                                             

 (.ّٖ-ِٖ/ٖ: الفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي )انظر(  ُ)
(، فتح الوىاب بشرح منهج َُُ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٓ/ْنظر: أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ا (ِ)

(، غاية البياف ْٖٗ/ٓ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ِ(، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ُٗٗ/ِالطبلب )
(، فتوحات ََِ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ّ/ٖ(، هناية احملتاج )َِّشرح زبد ابن رسبلف )ص:

(، ُِِ-ُُِ/ْ(، حاشية البجّبمي على ا٣بطيب )ُِٓ/ٓالوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب )
 (.ُّٓ(، السراج الوىاج على مًب ا٤بنهاج )ص:ُٖٔ/ْإعانة الطالبْب )
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أما كوهنا سرقة؛ فباعتبار أف قاطع الطريق يأخذ ا٤باؿ خفية عن عْب اإلماـ الذم 
عليو حفظ األمن. كأما كوهنا كربل؛ فؤلف ضرره يعم، حيث يقطع الطريق على ا١بماعة 

 . فالسرقة الٍب عقوبتها ا٢بد نوعاف: (ُ)بزكاؿ األمن
  : سرقة صغرل: كىي الٍب ٯبب فيها قطع اليد.األوؿ
: سرقة كربل: كىي أخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة. كيسمى: ا٢برابة. كالفرؽ الثاني

بْب ا٢برابة كالبغي ىو أف البغي يستلـز كجود تأكيل، أما ا٢برابة فالغرض منها: اإلفساد 
 ُب األرض.

ٍب قد احتج بعمـو ىذه اآلية ٝبهور العلماء ُب ذىاُّم إٔب أف احملاربة ُب 
رِْضَََِّعةًداحمسََّّ:بلف على السواء؛ لقولو األمصار كُب السب

َ
٤َْنَِِّفَّاْْل ًَ . كىذا ىجسَويَْع

حٌب  ،مذىب مالك، كاألكزاعي، كالليث بن سعد، كالشافعي، أٞبد بن حنبل 
ُب الذم يغتاؿ الرجل فيخدعو حٌب يدخلو بيتا فيقتلو، كيأخذ ما - قاؿ مالك 

 ا٤بقتوؿ، كال اعتبار بعفوه عنو ُب : إف ىذا ٧باربة، كدمو إٔب السلطاف، ال إٔب كٕب-معو
 إنفاذ القتل.

ال تكوف احملاربة إال ُب الطرقات، فأما ُب  :كقاؿ أبو حنيفة كأصحابو 
األمصار فبل؛ ألنو يلحقو الغوث إذا استغاث، ٖببلؼ الطريق؛ لبعده ٩بن يغيثو كيعينو 

 . (ِ)"-كاهلل أعلم-

                                                             

(، حاشية الشليب على تبيْب ا٢بقائق َٗ/ٕائع )( بدائع الصنُُّ/ٖانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ُ)
 (.ُْٗ/ْ(، الشرح الصغّب )ُْٗ/ٔ(. كمواىب ا١بليل )َٖ/ٕ(، البناية شرح ا٥بداية )ِّٓ/ّ)

"لو كابر إنساننا ليبلن حٌب سرؽ متاعو ليبلن  :(. قاؿ مشس األئمة السرخسي ٗٗ/ّتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
؛ فإف الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت، كىو فعليو القطع؛ ألف سرقتو قد ٛبت حْب ك ابره ليبلن

عاجز عن دفعو بنفسو، فيكوف ٛبكنو من ذلك بالناس كالسارؽ قد استخفى فعلو من الناس ٖببلؼ ما 
إذا كابره ُب ا٤بصر هنارنا حٌب أخذ منو ماالن فإنو ال يلزمو القطع استحساننا؛ ألف الغوث ُب ا٤بصر بالنهار 

فاآلخذ ٦باىر بفعلو غّب مستخف لو، كذلك ٲبكن نقصاننا ُب السرقة". ا٤ببسوط  يلحقو عادة،
 =(. فمن شركط ا٢برابة: اَّاىرة بأف يأخذكا ا٤باؿ جهرنا، فإف أخذكه ٨بتفْب فهم سراؽ، كإفُُٓ/ٗ)
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َِّرضَّْحمس ُب قولو: قاؿ ابن جرير  ْٛ َّل٣َُ َٕ ِ جَْيةَذل َّاِلُّ َِِّف ، يعِب: شرٌّ كعار ىجسٌي
َِِّفَّاْْلِرَصةَِّحمس كذلةه، كنكاؿ كعقوبة ُب عاجل الدنيا قبل اآلخرة. ْٛ ، أم: إذا ٓب يتوبوا ىجسَول٣َُ

من فعلهم ذلك حٌب ىلكوا ُب اآلخرة، مع ا٣بزم الذم جازيتهم بو ُب الدنيا، كالعقوبة 
ٌَّٛحمس الٍب عاقبتهم ُّا فيها.  .(ُ)ذاب جهنميعِب: ع ،ىجسَيَشاٌبََّيِوي
يعصوهنما : كرسولو  "معُب ٰباربوف اهلل  :قاؿ الواحدم 

رِْضَََِّعةًداحمسكال يطيعوهنما. كل من عصاؾ فهو ٧بارب لك. 
َ
َّاْْل َِِّف ٤َْن ًَ أم:  ،ىجسَويَْع

بالقتل كالسرقة كأخذ األمواؿ، فكل من أخذ السبلح على ا٤بسلمْب فهو ٧بارب هلل 
، كىذا قوؿ مالك، كاألكزاعي، كمذىب (ِ)ُب الببلد كرسولو، كإف كاف ُب بلد كا٤بكابر

 .(ّ)"الشافعي 
ُب اآلية: من شهر السبلح ُب فئة اإلسبلـ، كأخاؼ  كقاؿ ابن عباس 

السبيل، ٍب ظفر بو كقدر عليو، فإماـ ا٤بسلمْب فيو با٣بيار إف شاء قتلو كإف شاء صلبو، 

                                                                                                                                                                    

اختطفوه كىربوا، فهم منتهبوف، ال قطع عليهم، ككذلك إف خرج الواحد كاالثناف على آخر قافلة، =
وا منها شيئنا؛ ألنو ال يرجعوف إٔب منعة كقوة، كإف خرجوا على عدد يسّب فقهركىم، فهم قطاع فسلب

طريق. كىذا مذىب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة. كخالف ُب ذلك ا٤بالكية كالظاىرية. قاؿ ابن العريب 
ن بعض، كالذم ٬بتاره أف ا٢برابة عامة ُب ا٤بصر كالقفر، كإف كاف بعضها أفحش م :ا٤بالكي 

(، ٙبفة احملتاج ُْٓ/ٗكلكن اسم ا٢برابة يتناك٥با، كمعُب ا٢برابة موجود فيها. انظر: ا٤بغِب، البن قدامة )
(، اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل َّْ/َُ(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  )ِّّ/ٗ)
أيب بكر بن العريب (، أحكاـ القرآف، للقاضي َُٓ/ٔ(، كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ِٕٖ/ْ)
 (. ْٗٔ -ْٖٔ/ِ(، فقو السنة )ٓٗ/ِ)

 (.َُُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ِٕٕ -ِٕٔ/َُ( تفسّب الطربم )ُ)
  تأخذ ا٤بكابرة حكم ا٢برابة باعتبارىا كصفنا من أكصاؼ ا٢برابة. (ِ)
 (.ُُٖ/ِالوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد ) (ّ)
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 ،ك٦باىد كالضحاؾ ، ككذا قاؿ سعيد بن ا٤بسيب (ُ)كإف شاء قطع يده كرجلو
كمستند ىذا القوؿ أف ظاىر )أك( للتخيّب كما ُب نظائر ذلك ُب القرآف، كقولو ُب  

ٍَّٕحمسكفارة الفدية:  َّنُُع ْو
َ
َّأ ََّؾَسٍَٓح ْو

َ
َّأ َِّؾَيةٍم ْٞ ِٜ َّ ككقولو ُب كفارة  [،ُٔٗ]البقرة: ىجسَِِّْسيٌَح

٤ُٝنََّحمساليمْب:  ةَّتُْمًِ َٜ وَْظِكَّ
َ
َّأ ْٞ ِٜ ةََِّمَعةَِْٖيَّ ةُمََّيَّشَ ًَ ْوَََّتْصِيُصََّّإِْل

َ
َّأ ْٛ ْوَِّْٖع٤َُت٣ُ

َ
َّأ ْٛ ٢ِْٚيُس

َ
أ

 كىذه كلها على التخيّب، فكذلك فلتكن ىذه اآلية.  [.ٖٗ]ا٤بائدة: ىجسَرَرَجحٍَّ

عن ابن  كقاؿ ا١بمهور: ىذه اآلية منزلة على أحواؿ، كما قاؿ الشافعي 
 ُب قطاع الطريق:  عباس 

 إذا قتلوا كأخذكا ا٤باؿ قتلوا كصلبوا.  - ُ
 ذا قتلوا كٓب يأخذكا ا٤باؿ قتلوا كٓب يصلبوا. كإ - ِ
 كإذا أخذكا ا٤باؿ كٓب يقتلوا قطعت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ.  - ّ
كإذا أخافوا السبيل كٓب يأخذكا ا٤باؿ نفوا من األرض. كىكذا قاؿ غّب كاحد  - ْ

من السلف كاألئمة. كاختلفوا، ىل يصلب حيًّا كيَبؾ حٌب ٲبوت ٗبنعو من الطعاـ 
ا لغّبه من كا لشراب، أك يقتلو برمح أك ٫بوه، أك يقتل أك الن ٍب يصلب، تنكيبلن كتشديدن

الثقة، كعليو التكبلف.  ا٤بفسدين؟ ُب ذلك كلو خبلؼ ٧برر ُب موضعو، كباهلل 
ْرِضَّحمس :كأما قولو 

َ
َّاْْل َٞ ِٜ َّ ٤ْا َّ ْوَُّح٠ْ

َ
فقد قاؿ بعضهم: ىو أف يطلب حٌب يقدر  ىجسأ

 . (ِ)يهرب من دار اإلسبلـ عليو فيقاـ عليو ا٢بد أك

كقاؿ آخركف: ىو أف ينفى من بلده إٔب بلد آخر، أك ٱبرجو السلطاف أك نائبو 
 من معاملتو بالكلية. 

                                                             

(، الناسخ كا٤بنسوخ، أليب جعفر النحاس ََُ/ّن كثّب )(، تفسّب ابِّٔ/َُ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
"أخرجو: ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالنحاس ُب : (. قاؿ السيوطي ِّٗ)ص:

 (. ٖٔ/ّ)ناسخو( عن ابن عباس" الدر ا٤بنثور )
 (.ِٖٔ/َُ( انظر: تفسّب الطربم )ِ)
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ينفى من جند إٔب جند سنْب كال ٱبرج من دار  :كقاؿ عطاء ا٣براسا٘ب 
إنو ينفى كال ٱبرج من  :اإلسبلـ، ككذا قاؿ سعيد بن جبّب كمقاتل بن حياف 

إلسبلـ. كقاؿ آخركف: ا٤براد بالنفي ىهنا السجن، كىو قوؿ أيب حنيفة كأصحابو أرض ا
،  كاختار ابن جرير : أف ا٤براد بالنفي ىهنا: أف ٱبرج من بلده إٔب بلد

 . (ُ)آخر فيسجن فيو
فمجرد إخافتو السبيل ىو مرتكبه الكبّبة، فكيف إذا أخذ " :قاؿ الذىيب 

مع ما غالبهم عليو من ترؾ  أك فعل عدة كبائر؟! ،أك قتل ،ا٤باؿ؟! ككيف إذا جرح
 .(ِ)"الصبلة، كإنفاؽ ما يأخذكنو ُب ا٣بمر كالزنا؟!

 كقد بسط األحكاـ ذات الصلة الفقهاء ُب مصنفاهتم. 

كيسقط حد ا٢برابة عن احملاربْب بالتوبة قبل القدرة عليهم، كذلك ُب شأف ما 
لب، كالقطع من خبلؼ، كالنفي، كىو ٙبتم القتل، كالص ،كجب عليهم حقًّا هلل 

 كىذا ٧بل اتفاؽ بْب أصحاب ا٤بذاىب األربعة.
َّْٛحمس :كاستدلوا بقولو  ِسُرواََّيَٚي٣ِْ ْٔ ْنََّت

َ
َّأ ِ٘ ََّرجْ ْٞ ِٜ َّدَةث٤ُاَّ َٞ ِي

َّاَّل   ، فاهلل ىجسإِل 
 قد أكجب عليهم ا٢بد، ٍب استثُب التائبْب قبل القدرة عليهم.

فيغرموف ما أخذكه من ا٤باؿ عند أما حقوؽ اآلدميْب فبل تسقط بالتوبة. 
ا١بمهور. قالوا: فأما ا٤بسلم إذا حارب ا٤بسلمْب أك ا٤بعاىدين، كأتى بعض ما ٯبب 

كعلى  ،عليو العقوبة، فلن تضع توبتو عنو عقوبة ذنبو، بل توبتو فيما بينو كبْب اهلل 
 . (ّ)عليو، كأخذه ٕبقوؽ الناس اإلماـ إقامة ا٢بد الذم أكجبو اهلل 

  

                                                             

 .(َُُ-ََُ/ّتفسّب ابن كثّب )انظر: ( ُ)
 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ِِٕ)ص: لذىيبل الكبائر، (ِ)
 (.ِٕٕ/َُانظر: تفسّب الطربم )( ّ)
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 .(ُ)"أما القصاص كحقوؽ اآلدميْب فبل تسقط": ؿ القرطيب قا
 

 :ػاضبخسػسيػاضصغلػواضطغزانػػ:ػاضصورةػاضحادغظػرذرة
البخس ُب إف من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة، ك٩با يندرج ٙبت مفهومها العاـ: 

 .-كما تقدـ بياف ذلك– الكيل كا٤بيزاف
 

 تعريف التطفيف: أوًًل:
ىهي إٔب ")الت   :قاؿ ا١بوىرم  (: نػىٍقصي ا٤بكياًؿ، كىو أال  ٛبىٍؤلى ٍطًفيفي

ِِّْيََّحمس :. كمنو قولو (ِ)أىٍصبىارًه" ّّ َم ُٝ َّلِْٚ ٌ٘ : نػىٍقصه ٱبىيوفي  [.ُ]ا٤بطففْب: ىجسَويْ فالت ٍطًفيفي
 .(ّ)بو صاحبيو ُب كىٍيلو أك كىٍزف

"الطاء كالفاء يدؿ على قلة الشيء. يقاؿ: ىذا شيء  :كقاؿ ابن فارس 
كيقاؿ: إناء طىف افي، أم: مآلف. كالتطفيف: نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. قاؿ بعض طفيف. 

أىل العلم: إ٭با ٠بي بذلك ألف الذم يػىنػٍقيصيوي منو يكوف طفيفنا. كيقاؿ ٤با فوؽ اإلناء: 
 .(ْ)الطٍّفىاؼي كالط فىافىة"

"طىف فى الكيلى: قل ل نصيب ا٤بكيل لو ُب إيفائو  :كقاؿ الر اغب 
 .(ٓ)ائو"كاستيف

                                                             

 (.ُٖٓ/ ٔ( تفسّب القرطيب )ُ)
(. يقاؿ: مؤل الكأس ًإٔب ُُٕ/ّ(، كانظر: معجم ديواف األدب )ُّٓٗ/ْالصحاح، مادة: )طفف( ) (ِ)

 أىصبارىا، أم: إٔب أعاليها كرأسها.
 (.ِِِ/ٗ(، لساف العرب )ُِ/ّ(، ا٤بخصص )ُّّ/ٗألعظم، مادة: )طفف( )انظر: احملكم كاحمليط ا (ّ)
(ْ) ( )  (.َْٓ/ّمقاييس اللغة، مادة: )طىف 
( )ص:ٓ)  (.ُِٓ( ا٤بفردات، مادة: )طىف 
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"التطفيف: التقليل، كمنو قيل: طفف ا٤بيزاف  :كقاؿ العبلمة ا٤بناكم 
 .(ُ)كا٤بكياؿ تطفيفنا، كال يستعمل إال ُب اإلٯباب، فبل يقاؿ: ما طففت"

"كأصل ذلك من الشيًء الط ًفيف، كىو القليل النػ ٍزري،  :كقاؿ الطربم 
؛  قٍّ ك)اٍلميطىفٍّف(: اٍلميقىلٍّلي حىق  صىاًحًب ا٢بٍى  عىم ا لو من الوفاًء كالت مىاـً ُب كيلو أك كىٍزفو

دو: ىم سواءه كىطىفٍّ الص اع، يعِب  كمنو قيلى للقوـً الذم يكونوف سواءن ُب ًحٍسبىةو أك عىدى
  .(ِ)بذلك: كىقيٍرًب اٍلميٍمتىًلًئ منو نىاًقصه عن اٍلًمٍلًء"

ألف  ما يبخس  "التطفيف: البخس ُب الكيل كالوزف؛ :كقاؿ الز٨بشرم 
 .(ّ)شيء طفيف حقّب"

كعلى ىذا فإ٭با ٠بي مطففنا؛ ألنو ال يكاد يأخذ إال الشيء الطفيف، كذلك 
ضرب من السرقة كا٣بيانة كالدناءة، كىو من أكل أمواؿ الناس بالباطل ُب األخذ 
 كالدفع. كمن استساغ أخذ القليل؛ لدناءة نفسو فإنو ال يقعده عن الت وث ب إٔب الكثّب

 إال عجزه أك رقابة.
"٠بيت بو لداللتو على أف من أخل  بأدٗب حقوؽ ا٣بلق، : قاؿ ا٤بهاٲبي 

استحق أعظم كيل من ا٢بق. فكيف من أخل  بأعظم حقوؽ ا٢بق، من اإلٲباف بو 
 .(ْ)كبآياتو كرسلو؟"

 .-كما سيأتيك بيانو–كىو من التوسع ُب مفهـو التطفيف 
  

                                                             

 (.ٗٗالتوقيف على مهمات التعاريف )ص:( ُ)
 (.ِٕٕ/ ِْ( تفسّب الطربم )ِ)
 (.ُٖٕ/ ْالكشاؼ ) (ّ)
 (، طبع ٗبطبعة بوالؽ ٗبصر.ِّٗ/ِلرٞبن كتيسّب ا٤بناف( )( تفسّب ا٤بهاٲبي )تبصّب اْ)
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تطفيف: البخس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، إما "ال :كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
، أم: أنو إذا أخذ لنفسو (ُ)باالزدياد إف اقتضى من الناس، كإما بالنقصاف إف قضاىم"

 أخذ أكثر من حقو، كإذا أعطى أعطى أقل من القدر الواجب.
"التطفيف ُب اللغة ىو البخس كالنقص، كفسره بذلك  :كقاؿ ابن جزم 

 . (ّ)عطية ، كاختاره ابن(ِ)الز٨بشرم
 كقيل: ىو ٘باكز ا٢بد  ُب زيادة أك نقصاف، كاختاره ابن الفرس.

[: كىو األظهر؛ ألف ا٤براد بو ىنا ٖبس ]قاؿ ابن جزم كالسيوطي 
حقوؽ الناس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، بأف يزيد اإلنساف على حقو أك ينقص من حق 

 .(ْ)غّبه"

و إذا أعطى للمشَبم أكثر من كقولو: ٘باكز ا٢بد، أم: ا٤بسموح بو شرعنا؛ ألن
القدر الواجب فهذا من اإلحساف، كال إٍب ُب الزائد، فهو ٓب يأخذ لنفسو أكثر من 
حقو، كإ٭با زاد ا٤بشَبم أكثر من القدر الواجب؛ لبلحَباز عن النقصاف بالفضل 

 كاإلحساف. كسيأتيك بياف أف الكيل على ثبلثة أضرب: كاؼ، كطفيف، كزائد. 
 

 التطفيف وبياف عاقبتو: خطورة ثانًيا:
إف التطفيف من الصفات الذميمة، كا٣بصاؿ القبيحة، كىو من كبائر الذنوب 

كىو أكل ألمواؿ الناس بالباطل، كقد أرسل  ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب الكتاب كالسنة،
، كىو شعيب  اهلل  التحذير من ىذه ا٣بصلة الٍب تفشت ُب  ألجل رسوالن

                                                             

 (. ّْٔ/ ٖ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 ( تقدـ قولو.ِ)
"التطفيف: النقصاف، أصلو ُب الشيء الطفيف، كىو النزر، كا٤بطفف إ٭با يأخذ  :( قاؿ ابن عطية ّ)

 (.ْْٗ/ٓبا٤بيزاف شيئنا طفيفنا" احملرر الوجيز )
 (.ُْٓ/ِ(، معَبؾ األقراف، للسيوطي )َْٔ/ِ( تفسّب ابن جزم )ْ)
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اف، كترؾ ما ىم عليو من ىذه الفعلة القبيحة، فلما أبوا أىلكهم قومو، فدعاىم إٔب اإلٲب
كألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد جاءت )سورة بسوء فعلهم من ٖبس ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. 

، كىو ا٤بوضوع األبرزي ُب السورة؛ فلذلك كانت التسمية  ا٤بطففْب( مصد رةن بتحذيرو بالغو
 للسورة ُّذا االسم.

ر من التطفيف، كتأمر بإيفاء ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كتنهى عن كمن اآليات الٍب ٙبذٍّ 
َّحمس :التطفيف فيهما قولو  ٌَ ََّحجُْٚ ََّخِت  ُٞ ْخَع

َ
َّأ َِِّهَ ٙ ِِت َّثِة َّإِل  ِٛ َّاِْلَتِي ةَل َٜ َّ َصب٤ُا ْٔ ََّت َوَل
٣ًََةَِّإَو َّوُْظ ًعةَّإِل  ّْ ََّج ُُ ِ ِٝزَياَنَّثِةِْْٙٔعِكََّلََُّٟسّٚ ْ ََّوال َ٘ يْ َٗ ْو٤ُِاَّاْٙ

َ
ََّوأ هُ ُػس 

َ
ََِّةْيِسل٤ُاََّول٤ََّْأ ْٛ َذآَُُّْٚذ

ُصونََّ  ٖ َّدََش ْٛ ًَٚ ُس َّث١ََِِّٙ ْٛ ةُز ََّوؾ  ْٛ ْو٤ُِاََّذُِٙس
َ
َِّأ ٣ِْسَّاَّلل  ًَ ِ  [.ُِٓ]األنعاـ: ىجسََكَنََّذآَُّْصَّبََّوب

َّإَِِلٍَّحمس :كقاؿ  ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةََُّٙس َٜ َّ َ يًْجةََّٓةَلَّيَة٤ََِّْٓمَّاْخُجُسواَّاَّلل  ًَ َُّػ ْٛ َرة٢ُ
َ
َّأ َٞ ْسَح َٜ ِإَوََلَّ

ََّْٛدْْيَُّ ْػَيةَء٢ُ
َ
ِٝزَياَنََّوَلََّتجَْزُع٤اَّاَل ةَسَّأ ْ ََّوال َ٘ يْ َٗ ْو٤ُِاَّاْٙ

َ
ََِّأ ْٛ ََّربُِّس ْٞ ِٜ َّ َّثَي٠ٌَِّح ْٛ هََُّْٓسََّجةءَدُْس

٠ِِْٜيََّ َُّمْؤ ْٛ ٠ْذُ ُٖ َّ َّإِْن ْٛ ََُّٙس ََّرْْيٌ ْٛ ََّذُِٙس َّإِْؾًَلِخ٣َة ًَْس َّبَ رِْض
َ
َّاْْل َِِّف ِعُسوا ّْ َُّت  ىجسَوَل

 [.ٖٓ]األعراؼ:
َََّّٓحمس :قولو  ََّدْْيُهََُّٓةَلَّيَة َّإَِِلٍ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةََُّٙس َٜ َّ َ َّاْخُجُسواَّاَّلل  ، ىذه دعوة الرسل ىجس٤ِْم

َّْٛحمس كلهم. ََّربُِّس ْٞ ِٜ َّ َّثَي٠ٌَِّح ْٛ ََّجةءَدُْس ا٢بجج كالبينات  ، أم: قد أقاـ اهلل ىجسَْٓس
على صدؽ ما جئتكم بو. ٍب كعظهم ُب معاملتهم الناس بأف يوفوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كال 

م، أم: ال ٱبونوا الناس ُب أموا٥بم كيأخذكىا على كجو البخس، يبخسوا الناس أشياءى
 .(ُ)كىو نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف خفية كتدليسنا

َّإَِِلٍَّحمسَّ:كقاؿ  ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةََُّٙس َٜ َّ َ َّاْخُجُسواَّاَّلل  ٤ََِّْٓم ًَيًْجةََّٓةَلَّيَة َُّػ ْٛ َرة٢ُ
َ
َّأ َٞ ْسَح َٜ ِإَوََلَّ
ِٝزَيانََّ ْ ََّوال يَةَل ْٗ ِٝ ْ َّال ُؿ٤ا ُٔ ََّت٠ْ ََّوَل َّي٤ٍَْمَََّّدْْيُهُ ََّيَشاَب ْٛ َرةُفََّيَٚيُْس

َ
َّأ َِّإَوّّنِ ْْيٍ

ََِّبَ ْٛ َراُز
َ
َّأ إِّّنِ

َس٤ْا84ََُُّّمِيٍكَّ ًْ ََّوَلََّت ْٛ ْػَيةَء٢ُ
َ
ِٝزَياَنَّثِةِْْٙٔعِكََّوَلَّتَجَْزُع٤اَّاَل ةَسَّأ ْ َيةَلََّوال ْٗ ِٝ ْ ْو٤ُِاَّال

َ
َويَة٤ََِّْٓمَّأ

َّ َٞ ِعِسي ّْ ُٜ رِْضَّ
َ
ََّٙس85ََُِِّّفَّاْْل ََِّرْْيٌ ََِّبَِّيٍنَّثَِٔي ُخَّاَّلل  ْٛ َٟةََّيَٚيُْس

َ
ةَّأ َٜ ٠َِِْٜيََّو َُّمْؤ ْٛ ٠ْذُ ُٖ َّإِْنَّ ْٛ

 [.ٖٔ -ْٖ]ىود: ىجس86
                                                             

 (.ْْٕ/ ّتفسّب ابن كثّب )( ُ)
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يأمرىم بإصبلح  -كما تقدـ– إٔب مدين أخاىم شعيبنا  أرسل اهلل 
 االعتقاد، كصبلح األعماؿ كالتصرفات ُب العآب بأف ال يفسدكا ُب األرض.

كا٤بيزاف، حٌب نسوا ما فيو  كخص  بالنهي ما كاف فاشينا فيهم من نقص ا٤بكياؿ
 من قبح كفساد.

فابتدأ باألمر بالتوحيد؛ ألنو أصل الصبلح، ٍب أعقبو بالنهي عن مظلمة كانت 
متفشية فيهم، كىي خيانة ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. كىي مفسدة عظيمة؛ ألهنا ٘بمع خصلٍب 

كعن  السرقة كالغدر؛ ألف ا٤بكتاؿ مسَبسل مستسلم. كهناىم عن اإلفساد ُب األرض،
 نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كعززه باألمر بضده، كىو إيفاؤٮبا.

كنقص ا٤بكياؿ يشمل معنيْب: بأف ينقص ُب اإليفاء من القدر الواجب، كيزيد 
 ُب االستيفاء على القدر الواجب، فيلـز ُب كبل ا٢بالْب نقصاف حق الغّب.

ََِّبَْْيٍَّحمس ٍب علل النهي بقولو:  ْٛ راُز
َ
َّأ كسعة تغنيكم عن أم: بثركة  ،ىجسإِّّنِ

 .(ُ)حقٍّها أف تشكر؛ لتزداد ال أف تكفر فتزاؿ التطفيف، أك بنعمة من اهلل 
يأمرىم بَبؾ التطفيف كالبخس، كاالقتناع با٢ببلؿ  كقد كاف شعيب 

 القليل، كأنو خّب من ا٢براـ الكثّب.
كقاؿ ٥بم: إ٘ب أخاؼ أف تسلبوا ما أنتم فيو من ا٣بّب كالسعة ُب معيشتكم 

فيتغّب ا٢باؿ ُب الدنيا، كٰبيط بكم العذاب ُب  ،م بانتهاككم ٧باـر اهلل كرزقك
ًساَّحمس :اآلخرة. كما قاؿ  ٍَ تِي٣َةَّرِزُْر٣َةََّر

ْ
ًحَّيَأ ه٠ِ  َٝ ْم ُٜ ٠ًَِٜحَّ َسًًلََّْٓصيًَحَََّكَْٟخَّآ َٜ َّ ُ َوَضََبَّاَّلل 

َِّْلََّ ُ َذاَر٣َةَّاَّلل 
َ
ََِِّأ َّاَّلل  ِٛ ًُ جْ

َ
صَْتَّثِأ َّ ََكٍنَََِّس َٜ َّ ِ

َُُّكّ ْٞ ٤ًُنََِّٜ ةَََّك٤ُٟاَّيَْؿ٠َ َٝ ِ  ىجسةَسَّاْْل٤ُِعََّواْْل٤َِْفَّث
 [.ُُِ]النحل:
صَْظَِْٚيَّحمس ُٝ ْ يَْسحَِّال

َ
ْؾَدةُبَّاْْل

َ
َبَّأ ش  ٤َن176َََّّٖ ُٔ َلََّتذ 

َ
ًَيٌْتَّأ َُّػ ْٛ 177ََّّإِذََّْٓةَلَّل٣َُ ْٛ ََُّٙس إِّّنِ

ٌِْٜيَّ
َ
َّأ ٤ًُِن178ََّّرَُظ٤ٌل ِلي

َ
ََّوأ َ َّاَّلل  ٤ا ُٔ ََّي179ََََِّّٚةت  ْٛ ُُٙس

َ
ْظأ
َ
َّأ ة َٜ ََّو َّلََعَ َّإِل  ْجصَِي

َ
َّأ َّإِْن ْجٍص

َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ ي١ِْ

                                                             

 (.ّْٖ/ ُٖ(، تفسّب الرازم )ْْ/ْغرائب القرآف ) (ُ)
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َِْٝيَّ َ ةل ًَ َّاْٙ ََّّ:17َرّبِ َٞ ْزِْسِي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ ََّوَلَّدَُس٤ُٟ٤اَّ َ٘ يْ َٗ ْو٤ُِاَّاْٙ
َ
ََّّ;17أ ِٛ ْعَذِٔي ُٝ ْ َوز٤ُِٟاَّثِةِْْٙٔعَمةِسَّال

17<ََّّ َٞ ِعِسي ّْ ُٜ رِْضَّ
َ
َس٤ْاَِِّفَّاْْل ًْ ََّوَلََّت ْٛ ْػَيةَء٢ُ

َ
 [.ُّٖ-ُٕٔ]الشعراء:  ىجس=17َوَلََّتجَْزُع٤اَّاَل ةَسَّأ

ََّٞحمسَّقولو: ْزِْسِي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ َّدَُس٤ُٟ٤ا ََّوَل َ٘ يْ َٗ َّاْٙ ْو٤ُِا
َ
، أم: إذا دفعتم إٔب الناس ىجسأ

تامًّا -إذا كاف لكم -فكملوا الكيل ٥بم، كال ٚبسركا الكيل فتعطوه ناقصنا، كتأخذكه 
ََِّٛوز٤ُِٟاَّثِةِْٙٔعَّْحمس كافينا، كلكن خذكا كما تعطوف، كأعطوا كما تأخذكف. ْعَذِٔي ُٝ ْ : ىجسَمةِسَّال

ك)القسطاس( ىو: ا٤بيزاف. كقيل: القباف. قاؿ بعضهم: ىو معرب من الركمية. قاؿ: 
القسطاس:  :القسطاس ا٤بستقيم: العدؿ بالركمية. كقاؿ قتادة  :٦باىد 

َّْٛحمس العدؿ. كقولو: ْػَيةَء٢ُ
َ
ًَّْحمس .(ُ)، أم: تنقصوىم أموا٥بم"ىجسَوَلََّتجَْزُع٤اَّاَل ةَسَّأ َس٤ْاََّوَلََّت

ََّٞ ِعِسي ّْ ُٜ رِْضَّ
َ
 كذلك ٫بو قطع الطريق، كالغارة، كإىبلؾ الزركع. ،ىجسِِفَّاْْل

قاؿ بعض أىل العلم: الكيل على ثبلثة أضرب: كاؼ، كطفيف، كزائد. فأمر 
ََّ٘حمس :بالواجب الذم ىو اإليفاء بقولو  يْ َٗ َّاْٙ ْو٤ُِا

َ
كهنى عن احملر ـ الذم ىو  ،ىجسأ

َََّٞوَلَّدَُس٤ُٟ٤حمس :قولو بالتطفيف  ْزِْسِي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ كٓب يذكر الزائد؛ ألنو إف فعلو  ،ىجسا
فقد أحسن كإف ٓب يفعلو فبل إٍب عليو، كالوزف ُب ذلك كالكيل، ك٥بذا عمم ُب النهي 

َّْٛحمس ، أم: تنقصوا،ىجسَوَلََّتجَْزُع٤احمسعن النقص بقولو:  ْػيَةَء٢ُ
َ
أم: ُب كيل أك  ،ىجساَل ةَسَّأ

 .(ِ)كزف أك غّب ذلك

َّالص َْحََّحمس :كقاؿ  ُٞ1ََّّ ْصآَن ُٔ َّاْٙ َٛ  ٚ 2َََّّي نَْعةَن َّاْْلِ َْ
3َََّّرَٚ َّاْْلَيَةَن ١ُ َٝ  ٚ 4ََّي

ُصََِّبُْعَجةٍنَّ َٝ َٔ ُطََّواْٙ ْٝ َجُصَّيَْعُجَساِن5ََّّالؼ  ََّوالؼ  ُٛ ِٝزَياَن6َََّّواَل ْج ْ ٣َةََّووََفَىَّال ًَ ََّرَذ ةءَ َٝ َوالع 
ِٝزَياِن7ََّّ ْ َِِّفَّال ٤ْا ََ َّتَْم ل 
َ
َّال٤َْْزَنَّثِةِْٙٔع8ََّّْأ ٤ا ُٝ رِي

َ
ِٝزَياَنََّوأ ْ َّال وا -ُ]الرٞبن: ىجس9ِكََّوَلََُّتِْْسُ

ٗ.] 

                                                             

 (.ُٗٓ/ٔتفسّب ابن كثّب ) (ُ)
 (.ٕٓ/ُٓ(، ابن عادؿ )ُّ/ّ(،  السراج ا٤بنّب )ِٖٓ/ِْ(، تفسّب الرازم )ِّّ/ّ( انظر: الكشاؼ )ِ)
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ِٝزَيانََّحمس قولو: ْ واَّال ،  (ُ)أم: ال تػىٍبخىسيوا الوزف، بل زًنيوا با٢بق كالقسط ،ىجسَوَلََُّتِْْسُ
ََّرْْيٌَّحمس :كما قاؿ  َٕ ِ ََّذل ِٛ ْعَذِٔي ُٝ ْ َّال َّثِةِْْٙٔعَمةِس ََّوز٤ُِٟا ْٛ َُِّكْذُ َّإَِذا َ٘ يْ َٗ َّاْٙ ْو٤ُِا

َ
َوأ

َّ
ْ
َّدَأ ُٞ ْخَع

َ
 أم: من غّب تطفيف، كال تبخسوا الناس أشياءىم. [،ّٓ]اإلسراء: ىجسوِيًًلََّوأ
َّثِةِْْٙٔعَمةِسَّحمس قرئ بضم القاؼ ككسرىا، كالقرطاس كىو ا٤بيزاف. كقاؿ ٦باىد  ،ىجسَوز٤ُِٟا
:  :َِّٛحمسىو العدؿ بالركمية. كقولو ْعَذِٔي ُٝ ْ ، أم: الذم ال اعوجاج فيو كال ىجسال

 ا٫براؼ كال اضطراب.
ََّرْْيٌَّحمس َٕ ِ وِيًًلَّحمسأم: لكم ُب معاشكم كمعادكم؛ ك٥بذا قاؿ:  ،ىجسَذل

ْ
َّدَأ ُٞ ْخَع

َ
 ،ىجسَوأ

 .(ِ)أم: مآال كمنقلبنا ُب آخرتكم
"كاعلم أف التفاكت ا٢باصل بسبب نقصاف الكيل  :قاؿ اإلماـ الرازم 

كالوزف قليل، كالوعيد ا٢باصل عليو شديد عظيم، فوجب على العاقل االحَباز منو. 
ألف ٝبيع الناس ٧بتاجوف إٔب ا٤بعاكضات كالبيع كالشراء، كقد كإ٭با عظم الوعيد فيو؛ 

يكوف اإلنساف غافبلن ال يهتدم إٔب حفظ مالو، فالشارع بالغ ُب ا٤بنع من التطفيف 
كالنقصاف؛ سعينا ُب إبقاء األمواؿ على ا٤ببلؾ، كمنعنا من تلطيخ النفس بسرقة ذلك 

 .(ّ)ا٤بقدار ا٢بقّب"
َِّحمس :كقاؿ  ّّ َم ُٝ َّلِْٚ ٌ٘ َّاَل ةِسَّيَْعَذ٤ُِ٤َْن1َََِّّّْيََّويْ َذةل٤ُاَّلََعَ ْٖ َّا َّإَِذا َٞ ِي ِإَوذَا2ََّّاَّل 

َّ وَن َُُّيِْْسُ ْٛ ََّوَز٢ُ٤ُٟ ْو
َ
َّأ ْٛ 3ََََّّكل٢ُ٤ُ ٤ًُز٤َُن جْ َٜ َّ ْٛ ٣ُ ج 

َ
َّأ َٕ ِ وَٙه

ُ
َّأ ُّٞ ََّحُو َل

َ
4ََّّأ ََّيِويٍم ي٤ََْم5ََِِّّل٤ٍَْم

َِْٝيَّ َ ةل ًَ َّاْٙ ٤ُمَّاَل ةُسَّلِصَّبِ ُٔ  [.ٔ-ُ]ا٤بطففْب: ىجس6َح
"يقوؿ تعأب ذكره: الوادم الذم يسيل من صديد أىل  :طربم قاؿ ال

جهنم ُب أسفلها للذين ييطىففوف، يعِب: للذين يػىنػٍقيصيوفى الناس، كىيػىٍبخىسيونػىهيٍم حقوقهم 
ُب مىكىايًيًلًهٍم إذا كالوىم، أك مىوىازًيًنًهٍم إذا كىزىنػىٍوا ٥بم عن الواجب ٥بم من الوفاء، كأصل 

                                                             

 (.َْٗ/ٕ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 (.ْٕ/ٓ( ا٤بصدر السابق )ِ)
 (.ُِٗ/ّ(، كانظر: ا٣بازف )ّّٖ/َِ( تفسّب الرازم )ّ)
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: اٍلميقىلٍّلي حٌق صاحب ا٢بقٍّ ذلك من الشيء الط   ، كاٍلميطىفٍّفي ًفيف، كىو القليل النػ ٍزري
عما لو من الوفاء كالتماـ ُب كيل أك كزف؛ كمنو قيل للقـو الذم يكونوف سواء ُب ًحٍسبىةو 
أك عددو: ىم سواء كىطىفٍّ الص اع، يعِب بذلك: كىقيٍرًب اٍلميٍمتىًلًئ منو نىاًقصه عن 

 .(ُ)اٍلًمٍلًء"
"قاؿ بعض العلماء: كيل كاد ُب  :ؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي قا
 جهنم.

كاألظهر أف لفظة: )كيل( كلمة عذاب كىبلؾ، كأهنا مصدر ال لفظ لو من فعلو، 
 . (ِ)كأف ا٤بسوغ لبلبتداء ُّا مع أهنا نكرة: كوهنا ُب معرض الدعاء عليهم با٥ببلؾ

كإف كاف -ف كلمة: )كيل(  أ ك٫بوه قوؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
أم: بالعذاب  ،(ّ)لكن الصواب أهنا كلمة هتديد ككعيد -قد ركم أهنا كاد ُب جهنم

 كا٥ببلؾ.
 . (ْ)كُب )اإلكليل(: "ُب اآلية ذـ التطفيف كا٣بيانة ُب الكيل كالوزف"

ىذه السورة بالنعي  ُب )تفسّبه(: "صد ر اهلل   كقاؿ النيسابورم 
اة الزائلة على ا٢بياة الباقية، كهتالكوا ُب ا٢برص على استيفاء أسباُّا، على قـو آثركا ا٢بي

حٌب اتسموا بأخس السمات، كىي: التطفيف". كقاؿ: "كاعلم أف أمر ا٤بكياؿ كا٤بيزاف 
بسببو  عظيم؛ ألف مدار معامبلت ا٣بلق عليهما؛ ك٥بذا جرل على قـو شعيب 

 ما جرل. 

  

                                                             

 (.ِٕٕ/ ِْ( تفسّب الطربم )ُ)
 (.َُٗ/ٕ( أضواء البياف )ِ)
 (.ُُٖتفسّب ا٢بجرات كا٢بديد )ص: (ّ)
 (.ِْٖاإلكليل ُب استنباط التنزيل )ص:  (ْ)
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ال يتناكلو الوعيد إال إذا بلغ تطفيفو نصاب كذىب بعض العلماء إٔب أف ا٤بطفف 
 السرقة.

 كاألكثركف على أف قليلو ككثّبه يوجب الوعيد.
 .(ُ)كبالغ بعضهم حٌب عد العـز عليو من الكبائر"

إذا َوزَنْػُتْم )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن جابر بن عبد اهلل 
 . (ِ)((فََأْرِجُحوا

ـى الن ،كعن ابن عباس  ا٤بدينة كانوا من أخبث  يب قاؿ: ٤با قىًد
، فأنزؿ اهلل  ِِّْيََّحمس :الناس كيبلن ّّ َم ُٝ َّلِْٚ ٌ٘ فىأىٍحسىنيوا الكيل بعد  [،ُ]ا٤بطففْب: ىجسَويْ

 .(ّ)ذلك
كعن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ لو رجل: يا أبا عبد الرٞبن إف أىل ا٤بدينة ليوفوف 

ِِّْيََّوََّحمسَّ:الكيل، قاؿ: كما ٲبنعهم من أف يوفوا الكيل، كقد قاؿ اهلل  ّّ َم ُٝ َّلِْٚ ٌ٘  ،ىجسيْ
ِْٝيََّحمس حٌب بلغ: َ ةل ًَ َّاْٙ ٤ُمَّاَل ةُسَّلَِصّبِ ُٔ  . (ْ)ىجسي٤ََْمََّح

  

                                                             

 (،ٖٓ /ُّلرازم )كانظر: تفسّب ا(، ْْٔ -ِْٔ/ٔغرائب القرآف ) (ُ)
(: "ىذا إسناد صحيح على شرط البخارم". ِِ/ّ) : [، قاؿ البوصّبمِِِِأخرجو ابن ماجو ] (ِ)

 [.ٕٗٓ[، كالقضاعي ]ْٖٓٔكأخرجو أيضنا: أبو عوانة ]
(: "إسناده حسن"، كأخرجو أيضنا: ِّ/ّ[. قاؿ البوصّبم ُب )زكائده( )ِِِّأخرجو ابن ماجة ] (ّ)

[، َِِْ[، كا٢باكم ]َُُِْ[، كالطربا٘ب ]ُْٗٗ[، كابن حباف ]َُُٗٓ] النسائي ُب )الكربل(
[. كقاؿ ا٢بافظ ُب )الفتح( ُُُٓٔكقاؿ: "حديث صحيح" ككافقو الذىيب. كما أخرجو البيهقي ]

 (: "أخرجو النسائي كابن ماجة بإسناد صحيح".ٔٗٔ -ٓٗٔ/ٖ)
[ عن ضرار بن مرة، عن ِّٖ )الزىد( ](، كىناد بن السرم ُبِٕٕ/ِْ( أخرجو ابن جرير ُب )تفسّبه( )ْ)

(. كتفسّب ِّٗ/ُُعبد اهلل اٍلميٍكًتب، عن عبد اهلل بن عمر، كانظر: فتح البارم، للحافظ ابن حجر )
 (.ّْٔ/ٖابن كثّب )
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فقلت: من أحسن  كعن ىبلؿ بن طٍلقو قاؿ: بينا أنا أىًسّبي مع ابن عمر 
؟ أىل مك ةى أك ا٤بدينة؟ قاؿ: حيق  ٥بم، أما ٠بعتى اهللى يقوؿ:  الن اس ىيئةن كأٍكفىاهي كيبلن

َّحمس ٌ٘ ِِّْيَََّويْ ّّ َم ُٝ  .(ُ)ىجسلِْٚ
ـى ا٤بدينة ُب رىط من قومو، كالنيب  كقد ركم أف أبا ىريرة   قىًد

ٖبيرب، كقد استخلف ًسبىاعى ٍبنى عيٍرفيطىةى على ا٤بدينة، قاؿ:  فانتهيت إليو كىو يقرأ ُب 
ِِّْيََّحمسكُب الثانية:  [،ُ]مرٙب: ىجس٣ٖيًؽحمس صبلة الصبح ُب الركعة األكٔب بػ: ّّ َم ُٝ َّلِْٚ ٌ٘ ، ىجسَويْ

قاؿ: فقلت لنفسي: كيل لفبلف إذا اٍكتىاؿى اٍكتىاؿى بًاٍلوىاُب، كإذا كىاؿى كىاؿى بًالن اًقًص، قاؿ:  
خيرب، قاؿ:  فىكىل مى  فلما صىل ى زىك دىنىا شيئنا حٌب أتينا خيرب، كقد افتتح النيب 

 .(ِ)ا٤بسلمْب فأشركونا ُب سهامهم
الدنيا كاآلخرة كما جاء ُب القرآف  ا٤بطففْب بعقوبات ُب كقد توعد اهلل 

 كالسنة:
كلئلىبلؾ ُب الدنيا كما فعل اهلل  أما ُب الدنيا فهم معرضوف ٤بقت اهلل 

  ٗبدين قـو شعيب.  قاؿ اهلل  عن عاقبة قـو شعيب: 
َّإَِّحمس ْٛ يًْجةَّإِٟ ُس ًَ َُّػ ْٛ ُذ ًْ َّات جَ ِٞ ِ ١ََِِّٜٙه ٤ََّْٓ ْٞ ِٜ ُصواَّ َّ ََّز َٞ ِي َّاَّل 

ُ
ََل َٝ ْ وَنََّوَٓةَلَّال 90ًََّّذاََّْلَةَِسُ ُٛ َرَشت٣ُْ

َ
َِأ

َّ َِْٝي ِ ََّجةز ْٛ ََّدار٢ِِ َِِّف ْؾجَُد٤ا
َ
ََِّأ ُح َّ 91ََّّالص ْج َٞ ِي َّاَّل  َّذِي٣َة ٤ْ٠ََْا ََّح ْٛ َ َّل ْن

َ
أ َٖ َّ يًْجة ًَ َُّػ ث٤ُا ش  َٖ َّ َٞ ِي اَّل 

َّ َٞ َّاْْلَةَِسِي ُٛ يًْجةَََّك٤ُٟا٢َُّ ًَ ث٤ُاَُّػ ش 
َٖ92ََّّ

َ
ْسَّأ َٔ ََّوَٓةَلَّيَة٤ََِّْٓمََّٙ ْٛ ََّخ٣ُْ٠ ََّذذ٤ََِل  َّرَِظةَلِتََّرّّبِ ْٛ َْذُُس ثَْٚ

َّ َٞ ٤ٍََّْٓمَََّكِِصِي َّآََسَّلََعَ َُ يْ َٗ ََِّ ْٛ  :كقاؿ اهلل  [،ّٗ-َٗ]األعراؼ: ىجس93َوََٟؿْدُخََُّٙس
٤اَّالؿ َّحمس ُٝ ََّهَٚ َٞ ِي َرَشِتَّاَّل 

َ
ةََّوأ  ٠ِٜ ١َُّثِصََْحٍَحَّ ًَ َٜ َّ ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي ًَيًْجةََّواَّل  ْمُصَٟةََّْن ي٠َْةَُّػ

َ
َّأ ةََّجةءَ  ٝ َ يَْدُحََّول

َََِّّ ََّجةزَِِْٝي ْٛ َّدِيَةر٢ِِ َِِّف ْؾجَُد٤ا
َ
٤ُد94ََّّأ ُٝ ََّث َّثًََِسْت ة َٝ َٖ َّ َٞ ْسَح َٝ ِ َّل ًسا ًْ َّبُ َل

َ
َّأ َّذِي٣َة ٤ْ٠َا َْ ََّح ْٛ َ َّل ْن

َ
أ َٖ

                                                             

 (.ّّْ/ٖ(، كانظر: تفسّب ابن كثّب )َّْٗ/َُ( تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ُ)
( ٨بتصرنا، كالفسوم ُب )ا٤بعرفة( ّْ/ ُم ُب )التاريخ الصغّب( )[، كالبخار ِٖٓٓ( أخرجو أٞبد ]ِ)

(: "ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب ُّٓ/ٕ[ ٨بتصرنا، قاؿ ا٥بيثمي )َُْٖ(، كالبزار ]ّٕٗ/ِ)
[ ّّْٕ[، كا٢باكم ]ُٕٔٓمسعود ا١بحدرم، كىو ثقة". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ] إ٠باعيل بن

 (.ُٖٗ/ْككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )دالئل النبوة( )٨بتصرنا، كقاؿ: "صحيح". 
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َّْٛحمس: كقاؿ اهلل  [،ٓٗ-ْٗ]ىود: ىجس95 ََّدار٢ِِ َِِّف ْؾجَُد٤ا
َ
ََِّأ ُح َّ َّالص ْج ُٛ َرَشت٣ُْ

َ
ََِّأ ث٤ُهُ ش  َٗ َِ

ِْٝيََّ ِ  [.ّٕ]العنكبوت: ىجسَجةز
ُب الدنيا  تطفيف ُب الناس فإهنم معرضوف لعقاب اهلل كإذا تفشى ال

 عن عبد اهلل بن عمر بالقحط كا١بدب كجور السلطاف، كما جاء ُب ا٢بديث: 

يا معشر المهاجرين خمس إذا فقاؿ: )) قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل 
تى يعلنوا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف ُتْدرُِكوُىنَّ: لم تظهر الفاحشة في قـو َقطُّ، ح

بها، إًل فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين 
ُقُصوا المكياؿ والميزاف، إًل ُأِخُذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور  مضوا، ولم يَػنػْ
السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إًل منعوا اْلَقْطَر من السماء، ولوًل 

لم ينقضوا عهد اهلل، وعهد رسولو، إًل سلط اهلل عليهم عدوا البهائم لم يمطروا، و 
من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، 

 .(ُ)((ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إًل جعل اهلل بأسهم بينهم
إنكم قد وليتم أنو قاؿ ألصحاب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف: )) كعن ابن عباس 

 .(ِ)((أمم سالفة قبلكمأمرين ىلكت فيو 
َّحمس :أما ُب اآلخرة فينا٥بم العذاب كما تقدـ ُب تفسّب قوؿ اهلل  ٌ٘ َويْ

ِِّْيََّ ّّ َم ُٝ  [.ُ]ا٤بطففْب: ىجسلِْٚ
  

                                                             

(:  "ركاه البزار كرجالو ُّٖ/ٓ)  [، قاؿ ا٥بيثميُٕٓٔ[، كالبزار ]َُْٗأخرجو ابن ماجو ] (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح ِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُْٕٔثقات". كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( ]

[، كابن عساكر َِّْ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّّّ/ٖم )اإلسناد". كما أخرجو أبو نعي
 (. كأخذكا بالسنْب: أم: أقحطوا كأجدبوا.َِٔ/ّٓ)

 [: "ركم ىذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفنا".ُُِٕقاؿ الَبمذم ]( ِ)
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القتل في قاؿ: )) ككما جاء ُب ا٢بديث: عن زاذاف، عن ابن مسعود 
ـ القيامة، وإف يؤتى بالعبد يو ((. ٍب قاؿ: ))سبيل اهلل يكفّْر الذُّنوب كلَّها إًل األمانة

قتل في سبيل اهلل، فيقاؿ: أدّْ أمانتك فيقوؿ: أي ربّْ كيف وقد ذىبت الدنيا؟ 
قاؿ: فيقاؿ: انطلقوا بو إلى الهاوية، فينطلق بو إلى الهاوية، وُتَمثَّل لو أمانتو  
كهيئتها يـو دفعت إليو، فيراىا فيعرفها، فيهوي في أثرىا حتى يدركها، فيحملها 

إذا نظر ظنَّ أنَّو خارج زلت عن منكبيو فهو يهوي في أثرىا أبد على منكبيو حتى 
الصالة أمانة، والوضوء أمانة، والوزف أمانة، والكيل أمانة ((، ٍب قاؿ: ))اآلبدين

: فأتيت الرباء بن عازب -يعِب زاذاف-((، قاؿ وأشياء عّدىا، وأشد ذلك الودائع
 كذا. قاؿ: صدؽ. أما فقلت: أال ترل ما قاؿ ابن مسعود؟ قاؿ: كذا قاؿ ،

٣َِٚ٢ْةحمس ٠بعت اهلل يقوؿ:
َ
َّأ َّإََِل ةَٟةِت َٜ

َ
َّاْْل َّدَُؤدُّوا ْن

َ
َّأ ْٛ ُمصُُز

ْ
َّيَأ َ َّاَّلل  . (ُ)[ٖٓ]النساء: ىجسإِن 

فاإلنساف عندما يزف كيبيع للناس، فهذا العمل أمانة، كالوديعة كذلك أمانة، كالصبلة 
كأمواؿ الناس أمانة، كأعراض  أمانة، كالصـو أمانة، كٝبيع التكاليف الشرعية أمانة،

الناس أمانة، ككل عمل يوكل إليك أمانة، كأكالدؾ كأىلك أمانة، كبيتك أمانة، كٝبيع 
حقوؽ العباد أمانة. كمن خاف األمانة أصابو ذلك الوعيد، كنزؿ بو العذاب الشديد. 

رَّْحمس :كقد قاؿ اهلل 
َ
ََّواْْل ٤َاِت َٝ َّالع  َّلََعَ ةََٟح َٜ

َ
َّاْْل ََّيَصْف٠َة ْنَّإِٟ ة

َ
َّأ َبْْيَ

َ
ََِّأ َجةِل ََّواْْلِ ِض

ََّج٤٣ًُلَّ ة ًٜ ََّه٤ُٚ َََّكَن َّإِٟ ١ُ نَْعةُن َّاْْلِ َّوَََح٣َََٚة ٣َْ٠ِٜة َّ َٞ ْٔ َّ ْػ
َ
ََّوأ ٣َ٠َِْٚٝة  كقاؿ: [،ِٕ]األحزاب:  ىجسَُيْ

٣َِٚ٢ْةحمس
َ
ةَٟةِتَّإََِلَّأ َٜ

َ
ْنَّدَُؤدُّواَّاْْل

َ
َّأ ْٛ ُمصُُز

ْ
َّيَأ َ َّاَّلل   [.ٖٓ]النساء: ىجسإِن 

                                                             

( [، كُب )السنن الصغّبُِِٗٔ(،  كالبيهقي ُب )الكربل( ]َُِ/ْأخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )( ُ)
 : (، كقاؿ فيو ا٥بيتمئْْ/ُ[. كانظر: الزكاجر )ْٖٖٓ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ِّّٖ]

(: ّٖٓ/ُِب )الَبغيب( )  أنو قاؿ.. فذكره. قاؿ ا٤بنذرم "كصح  عن ابن مسعود 
"ركاه البيهقي موقوفنا، كركاه ٗبعناه ىو كغّبه مرفوعنا كا٤بوقوؼ أشبو". كقاؿ ا٤بنذرم ُب موضع آخر 

 "كذكر عبد اهلل ابن اإلماـ أٞبد أنو سأؿ أباه عنو، فقاؿ: إسناده جيد". (:ْ/ْ)
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يدخل ٙبت عنواف ا٣بيانة لعمـو ما أؤٛبن عليو عناه فالتطفيف من حيث عمـو م
اإلنساف من ا٢بقوؽ كالواجبات، ككل أنواع الغش من التطفيف، كاإلسبلـ ليس ٦برد 

 اعتقاد، كلكنو كذلك معامبلت كأخبلؽ كتكاليف تنظم حياة الناس، كترتقي ُّم.
 

 إجماؿ مضارّْ التطفيف: ثالثًا:
 اب ُب الدنيا. كمعاجلة العق سبب ٤بقت اهلل  - ُ
 .-كما تقدـ–التطفيف سبب للعذاب ُب اآلخرة   - ِ
 دليل على شحٍّ النٍّفس با٣بّب. - ّ
 سبب لتعل ًق القلب بالكسب ا٣ببيث.  - ْ
إف تفشي التطفيف ٩با يضر  باالقتصاد، كيوقع الببلء العاـ، من القحط  - ٓ

 .-كما تقدـ-كا١بدب كجور السٍّلطاف 
ا أؤٛبن عليو من إيفاء الكيل كالوزف، كحسبو أنو قد كقع ُب ا٤بطفف خائن ٤ب - ٔ

 جرٲبة: ا٣بيانة كالسرقة، كأكل ا٤باؿ بالباطل.
ُب البيع كالشراء، كينفركف عنو، فبل  ال يثق الناس ٗبن ال يتقي اهلل  - ٕ

 يبارؾ لو ُب رزقو، كيكوف ٧بتقرنا ُب ٦بتمعو.
القائمة على قيم الَباحم  سبب ُب فساد العبلقات بْب أفراد اَّتمع - ٖ

 كالتعاطف ك٧ببة ا٣بّب لآلخرين، كالعطاء كالكـر  كاإليثار.
 .سبب حملبة الدنيا كالتعلق ُّا، كالزىد فيما عند اهلل  - ٗ

التطفيف دليل على عدـ التورع عن الوقوع ُب ا٢براـ، كاستهانة العبد  - َُ
 بعمـو التكاليف.

 كعقابو ُب اآلخرة. عبد بوعيد اهلل التطفيف دليل على استهانة ال - ُُ
ا٤بطفف قدكة سيئة، كداعية فساد كإفساد ٤بن يتبعو ُب ىذا األمر؛ كلذلك  - ُِ

 فإنو يتحمل كزره ككزر من اتبعو.
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 :ػاْضُطْدَتَذاَرخغاظظػػ:ػرذرةػاضثاظغظاضصورةػ
ال شك  أف  مشاكرة العقبلء من أسباب سداد الرأم؛ ألف  ا٤بستشار قد ينبهك 

 .  (ُ)إٔب أمرو قد غفلت عنو
قاؿ بعض ا٢بكماء: "من حقٍّ العاقل أف يضيف إٔب رأيو آراء العلماء، كٯبمع إٔب 

، كالعقل الفرد رٗبا ضل "  .(ِ)عقلو عقوؿ ا٢بكماء؛ فالر أم الفذ  رٗبا زؿ 
  كقد قيل:

 بإصبػػػػاح إال ينجػػػػػػػػػلي ال ػػػلجػػػػػػػػوانبػػػػػػو     كالليػػ مسػػػػػػػػػػػود كػػػػػػاللػػيػػل الرأم
 (ّ)مػػػػػػػػػػصبػػػػػػػاح ضػػػػػػػػوء تزدد إٔب      رأيػػػػػك الرجػػػاؿ آراء مصابيػػػػػػح فاضمم

رىمىةه  :قاؿ سفياف الثورم  "كاف يقاؿ: اجتماع آراء ا١بماعة كعيقيو٥ًبىا مىبػٍ
 . (ْ)األمور"

األمر الواحد ثبلثْب من  قاؿ: إف كنت ألسأؿ عن كعن ابن عباس 
 .(ٓ)أصحاب النيب 

"إف ا٤بشورة كا٤بناظرة بابا رٞبة، كمفتاحا بركة  :كقاؿ عمر بن عبد العزيز 
"   .(ٔ)ال يضل معهما رأم كال يفقد معهما حـز

فعندما يستشّب اإلنساف غّبه فهو ٲبحٍّصي رأيو، كقد يبصري خطأى نفسو، كيهتدم 
 ن استشار. للصواب؛ كلذلك قيل: ما خاب م

  

                                                             

 (.ْٕ)ص: ( انظر:  درر السلوؾ ُب سياسة ا٤بلوؾُ)
 (.ََّ( انظر: أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ص:ِ)
 (.ِٕ/ٔ(، هناية األرب ُب فنوف األدب، للنويرم  )َٔ/ُانظر: العقد الفريد، البن عبد ربو األندلسي )( ّ)
 (.ْٔ( العقل كفضلو، البن أيب الدنيا )ص:ْ)
 (.ّْْ/ّ"إسناده صحيح". سّب أعبلـ النببلء ) :( قاؿ الذىيب ٓ)
 (.ََّ( أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ص:ٔ)
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 .(ُ)))المستشار مؤتمن((كُب ا٢بديث: 
 : من استشاره طلب رأيو فيما فيو ا٤بصلحة.))إف المستشار((فقولو: 

 اسم مفعوؿ من األمن أك األمانة. ))مؤتمن((
"معناه أف ا٤بستشار أمْب فيما يسأؿ من األمور، فبل ينبغي  :قاؿ الطييب 

 .(ِ)أف ٱبوف ا٤بستشّب بكتماف مصلحتو"
، ناصحنا، كدكدنا، -كما تقدـ-كلكن ينبغي أف يكوف ا٤بستشار تقيًّا، عاقبلن 

صاحب ٘بربة، كأف يكوف حاؿ طلب االستشارة سليمى الفكر من آفةو جسدي ة أك 
 نفسي ة.

قاؿ شيخنا إ٠باعيل اَّذكب حفظو اهلل: "الشورل من أعظم األبواب ُب ٙبصيل 
 ا٣بّب، كُب السبلمة من الشر.

تكوف أٮبيتها ُب القضايا الٍب تتعلق بالشؤكف العامة؛ ألف  الضرر كالشر  كأعظم ما
 الذم ٰبصل بإٮباؿ الشورل يكوف فوؽ التصورات، كأكرب من التقديرات"اىػ.
، كأف يكوف فينبغي أف ٘بتمع ُب ا٤بستشار الصفات الٍب تؤىلو لبلستشارة كالنصح

 ٱبلص لو ُب النصيحة فقد خانو. ا٤بستشار أميننا، فإف أفشى ما أؤٛبن عليو، أك ٓب
كالغش من أشد اإليذاء؛ ٤با فيو من ا٣بداع، كاإلضرار باآلخرين، كإيصاؿ الشر 

 إليهم، كتزينو ٥بم من غّب علمهم. 
  

                                                             

[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو: ِِِٖ[، كالَبمذم ]ُِٖٓ[، كأبو داكد ]ّْٕٓ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
كللحديث أطراؼ . [ عن أيب ىريرة َُِِِّب )السنن الكربل( ][، كالبيهقي ْٖٓٔالبزار ]

 أخرل كثّبة.
 (.ِِّٓ/َُشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ا٤بسمى بػ )الكاشف عن حقائق السنن( ) (ِ)
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قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 
 . (ُ)((من حمل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا))

 . (ِ)((ليس ِمنَّا من َغشَّ )) كُب لفظ:
 .-كقد تقدـ– (ّ)((من َغشَّ فليس ِمنّْيكعند مسلم: ))

)القاموس(: "غىش وي: ٓب ٲبىٍحىٍضوي الن ٍصحى، أك أظهرى خبلؼ ما أضمر.  ُبقاؿ 
 .(ْ)"-بالكسر–ك)ا٤بغشوش(: الغّب ا٣بالص. كاالسم: الًغش  

 
 :ػأدرارعاػوإسذاءػاضطجاضسػخغاظظػ:ػرذرةػاضثاضثظاضصورةػ

اَّالس ٝبع: ٦بلس، كا٤براد: كل مكاف ٯبلس فيو اإلنساف، سواء كاف ُب 
 البيوت، أـ الطرقات، أـ األسواؽ، أـ أماكن العمل، أـ ا٢بدائق كا٤بتنزىات.

كإف من أنواع األمانة الٍب ينبغي أف ٰبرص عليها ا٤بؤمن: أمانة اَّالس، كحفظ 
الكتماف؛ ألف اإلفشاء يَبتب عليو مفاسد كثّبة أسرارىا، فهناؾ من األمور ما يقتضي 

 .   -كما سيأٌب–
َّحمس :كقد قاؿ يعقوب ليوسف  َٕ ِ َّإِْر٤َد َّلََعَ َُّرْؤيَةَك ُْٔؿْؽ ََّت ََّل َُّبَِن  يَة

يًْسا َٖ َّ َٕ َ ِٗيُسواَّل  [. ٓ]يوسف: ىجسَذَي

                                                             

 [.َُُ( صحيح مسلم ]ُ)
[ بلفظ: )من ُُّٓ[، كالَبمذم ]ِّْٓ[، كأبو داكد ]ِِِْ[، كابن ماجو ]ِِٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

[. ك)الغش(: َُِّٕفليس منا(، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )الكربل( ]غش 
بالكسر ىو ضد النصح من الغشش، كىو ا٤بشركب الكدر، أم: ليس على خلقنا كسنتنا. حاشية 

 (ِٔ/ِالسندم على سنن ابن ماجو )
 [.َُِلم ]صحيح مس( ّ)
 (.ََٔالقاموس احمليط )ص: (ْ)
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إف حفظ أسرار اَّالس عنواف ا٤بركءة، كمن األخبلؽ الفاضلة النبيلة الٍب اىتم ُّا 
 ، كعدىا من األمانات، كعد اإلفشاء من ضركب ا٣بيانة.الدين

 كيَبتب على إفشاء األسرار آفات كثّبة، كآثار ليست باليسّبة، فمن ذلك:
الوقوع ُب ا٣بيانة الٍب يَبتب عليها ُب الدنيا: آفات سيأٌب بياهنا، كُب  – ُ

 اآلخرة: اإلٍب كا٤بعصية.
كقطع أكاصر احملبة، كفقداف  اإلفساد بْب الناس من حيث إيغار الصدكر، – ِ

 الثقة ُب التعامبلت.
انتهاؾ حرمات الغّب كخصوصياتو؛ ألف إفشاء األسرار يهتك السَب،  – ّ

مل على أسوء احملامل، فيَبؾ من األثر ما  كيبدم للناس ما خفي عنهم ٩با ٲبكن أف ٰبي
 ال ٱبفى، كرٗبا يهتك عرضنا، أك يفضح مستورنا.

الس قد يفرؽ ا١بماعات، كٲبكٍّن األعداء، كيؤدٍّم إٔب إف إفشاء أسرار اَّ - ْ
 خراب الببلد. 

 ،كا٤بؤمن يتصف ٗبكاـر األخبلؽ كيكره سفاسفها، كيتطلع إٔب رضواف ربو 
فهو يسعى إٔب اإلصبلح بْب ا٤بتخاصمْب، كإٔب نشر ثقافة احملبة بْب ا٤بختلفْب، ال 

كال يفضحو، كينفعو كال يضره، يغتاب كال ينم كال يكذب، كا٤بؤمن يسَب زالت أخيو 
كينصحو كيرشده، كٰبب لو ما ٰبب لنفسو، كال ٲبكر بو، كال يغدر كال ٱبوف، كىو 

 يعمل على لىػمٍّ الش مل، ككحدة الكلمة. 
إذا قاؿ: )) عن النيب  ،كُب ا٢بديث: عن جابر بن عبد اهلل 

 .(ُ)((َحدََّث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة

                                                             

[، كقاؿ: "حديث حسن" ُٗٓٗ[، كالَبمذم ]ْٖٖٔ[، كأبو داكد ]ِٖٗٓٓيب شيبة ]أخرجو ابن أ (ُ)
( مكاـر األخبلؽكُب )[، ُٗٔ[، كا٣برائطي ُب )اعتبلؿ القلوب( ]ُِِِكأخرجو أيضنا: أبو يعلى ]

 =[. قاؿ ا٢بافظ ابنُُُِٔ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ِْٖٓكالطربا٘ب ُب )األكسط( ] [،َٕٓ]
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أم: عندؾ أك عند أحد، كىو األظهر.  ا حدث الرجل(())إذفقولو:  
 أم: الذم يريد إخفاءه.  ))الحديث((

كالتفاتو إعبلـ ٤بن ٰبدثو أنو ٱباؼ أف يسمع حديثو أحد، كأنو قد خصو سره، 
 فكاف االلتفات قائمنا مقاـ: اكتم ىذا عِب، أم: خذه عِب كاكتمو، كىو عندؾ أمانة. 

 .(ُ)ة اَّلسكقيل: غاب عنك أك عنو ٗبفارق
"أم خصاؿ : كقد قاؿ عمر بن عبد العزيز حملمد بن كعب القرظي 

 .(ِ)الرجل أكضع لو؟ قاؿ: كثرة كبلمو، كإفشاؤه سره، كالثقة بكل أحد"
كينبغي على ا٤بؤمن أف ٰبرص على النصح كاإلرشاد ُب أم ٦بلس جلس،  

ش ر؛ فإهنا مضيعة كليحَبز عن الغيبة كالنميمة كعن حضور ٦بالس السوء كاللهو كال
 .لؤلعمار كاألكقات، كجالبة لسخط ا٤بؤب 

عن ٦بالسة ا٣بائضْب ُب آياتو،  كذلك نبيو  كقد هنى اهلل 
َِِّفَّحمس :فقاؿ  ََُّي٤ُُف٤ا ََّخِت  ْٛ ََّخ٣ُْ٠ ْيصِْض

َ
ََِّأ َّآيَةد٠َِة َِِّف ََُّي٤ُُف٤َن َٞ ِي َّاَّل  يَْخ

َ
ََّرأ ِإَوَذا

َِّ ََّدْْيِه ٓب يبْب كيفية خوضهم فيها، الٍب ىي سبب منع "ك  [.ٖٔ]األنعاـ:اآلية  ىجسَخِسيٍر
٦بالستهم، كٓب يذكر حكم ٦بالستهم ىنا، كبْب ذلك كلو ُب موضع آخر، فبْب أف 

ْنَّإِذَاَّحمس : خوضهم فيها بالكفر كاالستهزاء بقولو
َ
َِٗذةِبَّأ َّاْٙ َِِّف ْٛ َلََّيَٚيُْس ََّٟض  َوَْٓس

ََّويُْعذ٣َْضََّ َّث٣َِة ُص َّ َّيُْس ِ َّآيَةِتَّاَّلل  ْٛ ُذ ًْ ِٝ ََّْٛظ ٣ُ ًَ َٜ َّ ُسوا ًُ ْٔ ََّت ًَََِّل َّث٣َِة
ُ
كبْب  [.َُْ]النساء:اآلية  ىجسأ

َّإًِذاَّحمس : أف من جالسهم ُب كقت خوضهم فيها مثلهم ُب اإلٍب، بقولو ْٛ إِٟ ُس

                                                                                                                                                                    

أيب شيبة كأبو داكد كالَبمذم، كلو شاىد من حديث أنس عند أيب يعلي"  "أخرجو بن :حجر =
 (.ِٖ/ُُفتح البارم )

(، مرقاة ا٤بفاتيح ِِّٓ/َُ(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )ُْٖ/ُّ( انظر: عوف ا٤بعبود )ُ)
 (.ِْٕ/ٓ(، ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح )ُّٔٔ/ٖ)

 (.َٔ( العزلة، أليب سليماف ا٣بطايب )ص:ِ)
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َّْٛ يَْمةُنَّحمس، كبْب حكم من جالسهم ناسينا، ٍب تذكر بقولو ىنا: ىجسِٜس٣ُُْٚ َّالؼ  َٕ ةَّيُنِْعي٠َ   ٜ ِإَو
ًَْسَّاَّّلَِّ ْسََّب ًُ ْٔ ِْٝيًََََِّلََّت ِ ةل ٤ِْمَّاٙو  َٔ َىَّاْٙ َٜ َصىَّ  . (ُ)"[ٖٔ]األنعاـ: ىجسْٖ

كمن كاف مبتدعنا، داعينا إٔب بدعتو، مظهرنا ٥با، فبل ٯبالس كقت بدعتو كدعوتو، 
؛ ألف  كال يسمع منو إال إذا كاف ُب حاؿ الذٍّكرل كا٤بناقشة كا٤بناكرة كالبحث عن ا٢بقٍّ

َِِّفَّحمسَّ:كما قاؿ اهلل ٗبثابة التشريع لو،   -كا٢بالة ىذه–٦بالستو  ْٛ َلََّيَٚيُْس َوَْٓسََّٟض 
ََُّي٤ُُف٤ ََّخِت  ْٛ ٣ُ ًَ َٜ ُسواَّ ًُ ْٔ َّث٣َِةًَََِّلََّت

ُ
ُصَّث٣َِةََّويُْعَذ٣َْضأ َّ َِّيُْس َّآيَةِتَّاَّلل  ْٛ ًْذُ ِٝ ْنَّإِذَاََّظ

َ
َِٗذةِبَّأ اَّاْٙ

٠َةَِِِّٔ ُٝ ْ َّال ُِٜى ََّجة َ َّاَّلل  َّإِن  ْٛ َِّٜس٣ُُْٚ َّإًِذا ْٛ َِّإِٟ ُس ةِِفََّخِسيٍرََّدْْيِه ًً َََّجِي َٛ ََّج٠٣َ  َِِّف َٞ  ىجسَْيََّواََْٙكِِصِي
َّْٛحمس :كقاؿ  [،َُْ]النساء: ََّخ٣ُْ٠ ْيصِْض

َ
ََِّأ َّآيَةد٠َِة َِِّف ََُّي٤ُُف٤َن َٞ ِي َّاَّل  يَْخ

َ
ََّرأ ِإَوَذا

ََّٔ َّاْٙ َى َٜ َصىَّ ْٖ َّاَّّلِ ًَْس َّبَ ْس ًُ ْٔ ََّت يَْمةُنًَََِّل َّالؼ  َٕ َّيُنِْعي٠َ  ة  ٜ َِِّإَو َِِّفََّخِسيٍرََّدْْيِه ََُّي٤ُُف٤ا ٤ِْمََّخِت 
ِْٝيََّ ِ ةل    [.ٖٔ]األنعاـ: ىجساٙو 

َْٖصىحمس :فقولو  ًَْسَّاَّّلِ ، أم: بعد أف تذكر النهي. "فتعم اآلية كل ظآب، ىجسَب
فبل ٘بوز ألحد ٦بالستهم مع ترؾ النكّب عليهم، كال يكفي أف ينكر كٯبلس؛ ألنو 

م يكوف ببقائو معهم قد أظهر ما يدؿ على الرضا بفعلهم، كنقض بالفعل إنكاره عليه
 .(ِ)بالقوؿ"

كينبغي االحَباز عن ٠باع الكذابْب كا٤بنافقْب؛ ألف  كثرة السمع تػيٍفًضي إٔب الت أثر 
ُّم، كنقًل كذُّم، كألف  كثرة السماع قد يػيٍفهمي منها: اإلقرار، كذلك من أسباب ٛبادم 

 الكذابْب ُب كذُّم، كتأثر الناس ُّم. 
األخبلء الص ا٢بْب الذين يذكٍّركنىو كلما  فينبغي لطالب ا٥بداية كالتوفيق: أف يتخّب

كالتفقو ُب دينو، كعلى ٙبرم ا٢ببلؿ، كاجتناب  ،غىفىل، كيعينونو على طاعة اهلل 
 ا٢براـ، كيصونوف لساهنم عن الفحش، كالس ًب، كبذمء الكبلـ. 

                                                             

 (.ْٖٓ/ُ( ا٤بصدر السابق )ُ)
 (.ُِّتفسّب ابن باديس )ص: (ِ)
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كإف  صحبة الصا٢بْب كالصادقْب، كمبلزمة اَّدين تبعث ُب النفس ا٥بمة؛ 
لتشبو ُّم، كالسّب على هنجهم. كبا٤بقابل؛ فإف صحبة الكاذبْب كأىل لتقليدىم، كا

السوء قد تثّب ُب النفس الش بىوى كالشكوؾ، كٙبرٍّضي الن فس على متابعتهم، كاقتفاء أثرىم؛ 
 فإف  الص احب ساحب، كا٤برء على دين خليلو، ككل قرينو با٤بقىارف يقتدم.

كالسلوؾ ما يفوؽ أم  عاطفة أخرل، فإف   كقد يكوف للصداقة من األثر ُب ا٤بنهج
كاف الص ديق صادقنا كصا٢بنا كرٙب ا٣بلق غدا القرين بعد ا٤بخالطة نظّبنا لو ُب الصٍّدؽ 
ا اقتفى أثره، كسار على هنجو.  قاؿ  ، كإف كاف كاذبنا كسيء ا٣بلق لئيمن كالص بلح كالكـر

 الشاعر:
 (ُ)فكيػل  قرينو با٤بقػػارًف يقتدم  نو       ٍسػأىٍؿ كسىٍل عن قىرًيعن ا٤برء ال تى        

مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، كُب ا٢بديث: ))
وإما أف تجد منو ريًحا ، (ّ)وإما أف تبتاع منو، (ِ)فحامل المسك: إما أف يحذيك

 . (ٓ)((إما أف يحرؽ ثيابك، وإما أف تجد ريًحا خبيثة :(ْ)طيبة، ونافخ الكير
 فالص ديق إذا كاف صا٢بنا كصاحب ٮبة هنض ٕباؿ صاحبو. 

  

                                                             

 (.ِّ( ديواف طرفة بن العبد )ص:ُ)
 : يعطيك كزنا كمعُب، كىو با٢باء ا٤بهملة كالذاؿ.()ٰبذيك()معُب:  (ِ)
 مضارع من باب االفتعاؿ للمبالغة، أم: تطلب البيع. (ّ)
"كّب ا٢بداد، كىو ا٤ببِب من الطْب. كقيل:  :( ىو بكسر الكاؼ كسكوف التحتية. قاؿ ابن األثّب ْ)

(، ُِٕ/ْالزؽ الذم ينفخ بو النار، كا٤ببِب: الكور" النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )كّب( )
(، كانظر ذلك مفصبلن ُب ّْٔ/ّ(، ا٤بخصص، البن سيده )َُٖ/ٕكانظر: احملكم كاحمليط األعظم )

 (.ٖٖ/ْ)فتح البارم(، للحافظ ابن حجر )
 [.ِِٖٔ[، مسلم ]ّْٓٓ، َُُِ( صحيح البخارم ]ٓ)
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"كفيو: فضيلة ٦بالسة الصا٢بْب كأىل ا٣بّب كا٤بركءة : قاؿ اإلماـ النوكم 
كمكاـر األخبلؽ كالورع كالعلم كاألدب، كالنهي عن ٦بالسة أىل الشر، كأىل البدع، 

 .(ِ)ألنواع ا٤بذمومة"كبطالتو، ك٫بو ذلك من ا (ُ)كمن يغتاب الناس، أك يكثر فجره
"كالقصد بو: النهي عن ٨بالطة من تؤذم ٦بالستو  :كقاؿ العبلمة ا٤بناكم 

 .(ّ)ُب دين أك دنيا، كالَبغيب ُب ٦بالسة من تنفع فيهما"
"٦بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الشك : كقاؿ ابن القيم 

لذكر، كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب إٔب اليقْب، كمن الرياء إٔب اإلخبلص، كمن الغفلة إٔب ا
 .(ْ)الرغبة ُب اآلخرة، كمن الكرب إٔب التواضع، كمن سوء الطوية إٔب النصيحة"

من صحبة أىل الشر كالفساد، كأمر بصحبة أىل الفضل  كلقد حذ ر اهلل 
ََّحمسكالر شاد كالص بلح، فقاؿ عز  من قائل:  َّاَّلل  ٤ا ُٔ َّات  ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ

َ
َّأ َىََّّيَة َٜ َّ َوُك٤ُٟ٤ا

ةدِرِْيََّ َىَّحمسفإف اإلنساف يتأثر ٗبن ٱبالطو، كقاؿ:  [؛ُُٗ]التوبة: ىجسالؿ  َٜ َّ َٕ َع ّْ ََّج َواْؾِِبْ
َّزِي٠ََحَّ َّدُصِيُس ْٛ ََّخ٣ُْ٠ ََّخي٠َْةَك ًُْس ََّت ََّوَل َّوَْج١ُ٣َ َّيُصِيُسوَن ًَِِشِّ ََّواْٙ ِ َساة ََ َّثِةْٙ ْٛ ََّرب ٣ُ َّيَْسُي٤َن َٞ ِي اَّل 

ََّوَلَّ جَْية َّاِلُّ ِ َُُِّصًلةاِْلََيةة ْمُصهُ
َ
َّأ ََّوََكَن ٤َ٢ََّاهُ َجَى ََّوات  صَِٟة ْٖ َّذِ ْٞ ََّخ َََّْٓٚج١ُ ٠َْٚة َّ ْد

َ
َّأ ْٞ َٜ َّ  ىجسَّدُِمْى

 [.ِٖ]الكهف:
 .(ٓ)((ًل تصاحب إًلَّ مؤمًنا، وًل يأكل طعامك إًلَّ تقيكُب ا٢بديث: ))

                                                             

 يقاؿ: )فجر(: إذا كذب، كأصلو: ا٤بيل. ك)الفاجر(: ا٤بائل. (ُ)
 (.ُٖٕ/ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ّْٔ/ُ( التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ّ)
 (.ِِّ/ّمدارج السالكْب ) (ْ)
[، كأبو داكد َُُِ[، كالدارمي ]ُُّّٕ[، كأٞبد ]ِِّٕ] [، كالطيالسئّْأخرجو ابن ا٤ببارؾ ] (ٓ)

[، كابن حباف ُُّٓ[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو: أبو يعلى ]ِّٓٗ[، كالَبمذم ]ِّْٖ]
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو ُٕٗٔ[، كا٢باكم ]ُّّٔ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ْٓٓ]

   [.ّٕٖٗ]الذىيب، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( 
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 عن ندـ أىل الن ار؛ بسبب صحبتهم ألىل الفساد، فقاؿ كأخرب اهلل 
: ًََّحمس ََّح ََّوي٤ََْم ََّظبِيًًل َّالص ُظ٤ِل َى َٜ َّ َْشُت َّاَت  ََِّلْتَِِن َّيَة ٤ُل ُٔ ََّح َّيََسي١ِْ َّلََعَ ُٛ ِ ةل َّاٙو  يَةKََُّّـّ

ِْشًََُِّلًٟةََّرِٚيًًلَّ َت 
َ
َّأ ْٛ َ يَْمةُنLَََّّويََِْٚتََِّلْتَِِنَّل ًَْسَّإِذََّْجةءَِّنََّوََكَنَّالؼ  صََِّب

ْٖ َّاَّّلِ ِٞ ِِنََّي
 ٚ َف
َ
ْسَّأ َٔ َٙ

َّ ََّرُشوًل نَْعةِن َّحمس :كيقوؿ اهلل  [،ِٗ-ِٕفرقاف:]ال ىجسMلِْْلِ ـٍ ًْ ََّب
َّلََعَ ْٛ ًُْق٣ُ َّبَ َ٘ ْرَج

َ
َِأ

َّ 50ََّّيَتََعةَءل٤َُن ٌٞ ََِّلََّٓصِي َََّكَن َّإِّّنِ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ َّ ٌ٘ ِ ََّٓةن 51ََََّّّٓةَل رَِْي َؿّسِ ُٝ ْ َّال َٞ ِٝ َ َّل َٕ إِٟ 
َ
َّأ ٤ُل ُٔ إَِذا52َََّّح

َ
أ

ِسي٤٠َُنَّ َٝ َ َّل إِٟ ة
َ
َّأ ة ًٜ َّوَِيَوة ٤ًَُنََّٓةَل53َََّّ٢َِّٜذ٠َْةََّوُك٠ ةَّدَُصاثًة ِٚ م  ُٜ َّ ْٛ جُْذ

َ
َّأ َِِّفََّظ٤َاء54ََِّّْ٘ َََِّصآهُ ََٚى َِةل 

َّ ِٛ 55ََّّاْْلَِدي ِٞ َِّإِْنَِّْٖسَتَََُّٙتْدِي 56َََّّٓةَلَّدَةَّلل  َٞ ْدَْضِي ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ ٠ُْخَّ ُٗ ََّٙ ُحََّرّّبِ َٝ ًْ ِ ة57َََّّول٤ََْلَّٟ َٝ َذ
َ
أ

يِّتَِْيَّ َٝ ِ َّث ُٞ ش 58ََََّّنْ ًَ ُٝ ِ َّث ُٞ ةَََّنْ َٜ وَِلََّو
ُ
ََّم٤ْدَت٠ََةَّاْْل 59ََّّبَِْيَّإِل  ُٛ ًَِوي ٤ُْزَّاْٙ َّ ٢َََّشاَّل٤َ٣ََُّاْٙ ََّّ:5إِن  ِ٘ ِٝسْ ِ ل

ةِم٤َُٚنَّ ًَ َّاْٙ ِ٘ َٝ ًْ ََُّي٤ُُف٤َنَّحمس :كقاؿ [، ُٔ-َٓ]الصافات: ىجس;٢َ5َشاَََِّْٚي َٞ ِي يَْخَّاَّل 
َ
ِإَوَذاََّرأ
ََّٕ ةَّيُنِْعي٠َ   ٜ ََُّي٤ُُف٤اَِِّفََّخِسيٍرََّدْْيِهَِِّإَو ََّخِت  ْٛ ْيصِْضََّخ٣ُْ٠

َ
ًُْسََِِّّفَّآيَةد٠َِةََِّأ ْٔ يَْمةُنًَََِّلََّت الؼ 

ِْٝيََّ ِ ةل َّاٙو  ٤ِْم َٔ َّاْٙ َى َٜ َّ َصى ْٖ َّاَّّلِ َس ًْ فهذا تنفّبه من صحبة أىل السوء  [.ٖٔ]األنعاـ: ىجسَب
 كالباطل.

كخّب اَّالس: ٦بالس العلم كالفقو كالذكر، كقد جاء ُب فضل ىذه اَّالس 
ؿ اهلل قاؿ: قاؿ رسو  أحاديثي كثّبة، فمن ذلك: ما جاء عن أيب ىريرة 

 :(( إف هلل مالئكة يطوفوف في الطرؽ يلتمسوف أىل الذكر، فإذا وجدوا
فيحفونهم بأجنحتهم إلى ((، قاؿ: ))قوما يذكروف اهلل تنادوا: ىلموا إلى حاجتكم

فيسألهم ربهم، وىو أعلم منهم، ما يقوؿ عبادي؟ قالوا: ((، قاؿ: ))السماء الدنيا
فيقوؿ: ىل ((، قاؿ: ))يمجدونكيقولوف: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك و 

فيقوؿ: وكيف لو ؟((، قاؿ: ))فيقولوف: ًل واهلل ما رأوؾ؟((، قاؿ: ))رأوني
يقولوف: لو رأوؾ كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيًدا ؟((، قاؿ: ))رأوني

يسألونك ؟((، قاؿ: ))يقوؿ: فما يسألوني((، قاؿ: ))وتحميًدا، وأكثر لك تسبيًحا
((، يقولوف: ًل واهلل يا رب ما رأوىا؟((، قاؿ: ))يقوؿ: وىل رأوىا((، قاؿ: ))الجنة

يقولوف: لو أنهم رأوىا كانوا أشد ؟((، قاؿ: ))يقوؿ: فكيف لو أنهم رأوىاقاؿ: ))
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؟((، قاؿ: عليها حرًصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة، قاؿ: فمم يتعوذوف
يقولوف: ًل واهلل يا قاؿ: )) ؟((،يقوؿ: وىل رأوىا((، قاؿ: ))يقولوف: من النار))

يقولوف: لو رأوىا كانوا ؟((، قاؿ: ))يقوؿ: فكيف لو رأوىا((، قاؿ: ))رب ما رأوىا
فيقوؿ: فأشهدكم أني قد غفرت ((، قاؿ: ))أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة

يقوؿ ملك من المالئكة: فيهم فالف ليس منهم، إنما جاء لحاجة. ((، قاؿ: ))لهم
 . (ُ)((لساء ًل يشقى بهم جليسهمقاؿ: ىم الج

 إف هلل )) : عن النيب  عن أيب ىريرة كعند مسلم:
مالئكة سيارة، فضاًل يتتبعوف مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلًسا فيو ذكر قعدوا 
معهم، وحف بعضهم بعًضا بأجنحتهم، حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، 

وىو أعلم بهم:  ، سماء، قاؿ: فيسألهم اهللفإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى ال
من أين جئتم؟ فيقولوف: جئنا من عند عباد لك في األرض، يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قاؿ: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، 
قاؿ: وىل رأوا جنتي؟ قالوا: ًل، أي رب قاؿ: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: 

ك، قاؿ: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارؾ يا رب، قاؿ: وىل رأوا ويستجيرون
ناري؟ قالوا: ًل، قاؿ: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، قاؿ: فيقوؿ: قد 
غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا، قاؿ: فيقولوف: رب فيهم 

غفرت ىم القـو ًل  فالف عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، قاؿ: فيقوؿ: ولو
 .(ِ)((يشقى بهم جليسهم

  

                                                             

 [.َْٖٔحيح البخارم ]ص( ُ)
 [.ِٖٗٔ( صحيح مسلم ]ِ)
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كعن األغر أيب مسلم، أنو قاؿ: أشهد على أيب ىريرة كأيب سعيد ا٣بدرم 
  أهنما شهدا على النيب (( :ًل يقعد قـو يذكروف اهللأنو قاؿ 
  إًل حفتهم المالئكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرىم

 .(ُ)((اهلل فيمن عنده
قاؿ: خرج معاكية على حلقة ُب ا٤بسجد، فقاؿ:  ن أيب سعيد ا٣بدرم كع

ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اهلل، قاؿ آهلل ما أجلسكم إال ذاؾ؟ قالوا: كاهلل ما 
أجلسنا إال ذاؾ، قاؿ: أما إ٘ب ٓب أستحلفكم هتمة لكم، كما كاف أحد ٗبنزلٍب من 

خرج على  هلل أقل عنو حديثا مِب، كإف رسوؿ ا رسوؿ اهلل 
؟((، قالوا: جلسنا نذكر اهلل ك٫بمده على ما ما أجلسكمحلقة من أصحابو، فقاؿ: ))

؟((، قالوا: كاهلل ما آهلل ما أجلسكم إًل ذاؾىدانا لئلسبلـ، كمن بو علينا، قاؿ: ))
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنو أتاني جبريل أجلسنا إال ذاؾ، قاؿ: ))

 .(ِ)((عز وجل يباىي بكم المالئكةفأخبرني، أف اهلل 
ما من قـو يقوموف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

من مجلس ًل يذكروف اهلل فيو، إًل قاموا عن ِمْثِل ِجيَفِة ِحَماٍر وكاف لهم 
 .(ّ)((حسرةً 

  

                                                             

 [.ََِٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.َُِٕ( صحيح مسلم ]ِ)
[ كأبو داكد َِٓٗ( ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة كعن عبد اهلل بن مغفل. حديث أيب ىريرة: أخرجو أٞبد ]ّ)

[، كالبيهقي ُب َُٖٖم ][، كا٢باكَُُٗٔ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]َُِٗ[، كالبزار ]ْٖٓٓ]
( ك)الرياض( ُِٗٗب )األذكار( )ص:  [. قاؿ اإلماـ النوكمّٕٓ)شعب اإلٲباف( ]

(: "أخرجو الطربا٘ب َٖ/َُ(: "إسناده صحيح". حديث عبد اهلل بن مغفل: قاؿ ا٥بيثمي )ِٗٔ)ص:
 [ رجا٥بما رجاؿ الصحيح".ُّْْٕب )الكبّب(، كُب )األكسط( ]
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((( أم: مثلها ُب النًب كالقذارة كالبشاعة؛ ٤با صدر مثل جيفة حمارفقولو: ))
إ٭با يعمر  ردمء الكبلـ كمذمومو شرعنا؛ إذ اَّلس ا٣بإب من ذكر اهلل منهم من 

ًَلُلَّحمسٗبا ذكر ك٫بوه،  َّالق  َّإِل  ِ ّْ َّاِْلَ ًَْس ََّب ةذَا َٝ فحيث ٓب ٱبتموه ٗبا يكفر لغطو قاموا  ىجسَذ
 عن ذلك. 

 (( أم: ما كقع فيو. وكاف ذلك المجلس))
من سوء آثار كبلمهم (( أم: ندامة الزمة ٥بم عليهم حسرة يـو القيامة))

 .(ُ)فيو"
ما جلس قـو مجلًسا لم قاؿ: )) عن النيب  كعن أيب ىريرة 

يذكروا اهلل فيو، ولم ُيَصلُّوا على نَِبيِّْهْم، إًل كاف عليهم تَرًة، فإف شاء عذبهم وإف 
 .(ِ)((شاء غفر لهم
وا ٗبا ؛ لتفرقهم كٓب يأت(ّ)(( أم: نقص كتبعة كحسرة كندامة))عليهم تَرةً قولو: 

 .كالصبلة على نبيو ٧بمد  يكفر لفظهم من ٞبد اهلل 

                                                             

 .(ّْٗ/ ٓ( فيض القدير )ُ)
[، كقاؿ: "حديث حسن"، كأبو نعيم َّّٖ[، الَبمذم ]ّْٖٗ[، كأٞبد ]َِّْ( أخرجو الطيالسي ]ِ)

من غّب كجو. كقد  عن النيب  (، كقد ركم عن أيب ىريرة َُّ/ُٖب )ا٢بلية( )
(: "ركاه الطربا٘ب، َٖ/َُ) [، قاؿ ا٥بيثمي ُٕٕٓأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن أيب أمامة ]

 ا".كرجالو كثقو 
كىي: النقص. كقيل: التبعة" رياض  -بكسر التاء ا٤بثناة من فوؽ-")الَبة(  :( قاؿ اإلماـ النوكم ّ)

ة" النهاية ِٔٔالصا٢بْب )ص: (. قاؿ ابن األثّب: "كالتاء فيو عوض من الواك احملذكفة، مثل: كعٍدتو ًعدى
ٗبثناة فوقية -م: "))عليهم ترة(( (. كقاؿ العبلمة ا٤بناك ُٖٗ/ُُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )تره( )

كىي:  -بكسر ا٤بثناة فوؽ-أم: تبعة. كذا ضبطو بعضهم. كقاؿ ُب )الرياض(:  -كراء مهملة مفتوحتْب
 (.ّْٗ/ٓالنقص. كقيل: التبعة" فيض القدير )
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"يعِب: من فَب ساعة من األزمنة، كُب مكاف من األمكنة   : قاؿ الطييب
كاف عليو حسرة كندامة؛ ألنو ضيع رأس مالو، كفوت رٕبو، كأية حسرة أعظم من 

 ىذا!". 
يظ، كٰبتمل أف (( قاؿ: ىو "من باب التشديد، كالتغلفإف شاء عذبهمكقولو: ))

  .(ُ)يصدر من أىل اَّلس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم"
كحٌب تكوف ىذه اَّالس ٦بالس خّب كنفع كأجر فينبغي على ا١بالس أف يعرؼ 

 ا٢بدكد الٍب ينبغي أف يقف عندىا، كأف يتأدب بآداب اَّلس كضوابطو، فمن ذلك:
كالطعن ُب الناس، كاالبتعاد عما البعد عن الغيبة كالنميمة كالكذب كاللغو  – ُ

يؤذم ا١بالسْب من قوؿ أك فعل أك ىيئة، كالكف عن ذكر الناس ٗبا يكرىوف، سواء  
 كاف ذلك فيهم، أك ليس فيهم، كاعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإف اهلل 

 . (ِ)سيسلط عليك من ينشر عيوبك، جزاءن كفاقنا
و ولم يدخل اإليماف قلبو: ًل يا معشر من آمن بلسانكقد جاء ُب ا٢بديث: ))

تغتابوا المسلمين، وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع اهلل 
 .(ّ)((عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ بيتو

  

                                                             

 (.ُّٕٔ/ٓ( الكاشف عن حقائق السنن )ُ)
 (.ِٓانظر: تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ص: (ِ)
( ا٢بديث مركم عن الرباء، كعن أيب برزة األسلمي. حديث الرباء: أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ّ)

[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ِِْ[، كٛباـ ]َّٓ[، كالركيا٘ب ]ُٕٓٔ[، كأبو يعلى ]ُٕٔ]
خرجو حديث أيب برزة: أ (: "ركاه أبو يعلى، كرجالو ثقات".ّٗ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميُِّٗ]

[، ِّْٕ[، كأبو يعلى ]ُٖٔ[، كابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ]َْٖٖ[، كأبو داكد ]ُٕٕٔٗأٞبد ]
   [.ُُِْٔ[. كالبيهقي ]ُُِّكالركيا٘ب ]
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يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبو: ًل تؤذوا كُب ركاية: ))
وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو المسلم  المسلمين، وًل تعيروىم،

 . (ُ)((يتبع اهلل عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ رحلو
كقاؿ بعضهم: أدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصـو كال ُب الصبلة، 

إذا أردت أف تذكر  :كلكن ُب الكف عن أعراض الناس. كقاؿ ابن عباس 
 .    (ِ)احبك فاذكر عيوبكعيوب ص
 سَب ذكم الزالت ك٫بوىم ٩بن ليس معركفنا باألذل كبالفساد: - ِ

 كسيأٌب بياف ذلك.
صيانةي أعراض الناس، كمنع إشاعة الفاحشة ُب ا٤بؤمنْب؛ ألف  شيوع ىذا  - ّ 

 الفعل ٯبرٍّئ السفهاء على ا٣بوض ُب أعراض الناس.
 .أف يذكد ا٤بسلم عن عرض أخيو - ْ
ينبغي أف ال ٚبلو ىذه اَّالس من تناكؿ مسائل العلم كالفقو، كقراءة آيات  – ٓ

كالتذكّب با٤بوت كاآلخرة، كمعا١بة  ،من القرآف، كأحاديث من السنة، كذكر اهلل 
 النوازؿ ٕبكمة كتبصر من خبلؿ النصح كاإلرشاد، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

الكلمة، كإصبلح ذات البْب، كتقريب ا٢برص ُب ىذه اَّالس على ٝبع  - ٔ
كجهات النظر، كالبعد عن التحريض كالغمز كاللمز كتأجيج الصراعات، كإذكاء 

 النعرات.
 أف يتخّب ا١بالس أطايب الكبلـ، كأف يبتعد أف ألفاظ التجريح: – ٕ

                                                             

[ كقاؿ: "حسن َِِّا٢بديث مركم عن ابن عمر، كابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجو الَبمذم ] (ُ)
(: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ْٗ/ٖقاؿ ا٥بيثمي ) [.ُُْْْغريب. حديث ابن عباس: أخرجو الطربا٘ب ]

 ثقات".
 (.ُٖ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ/ ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ِ)



 

425 
 

٦بالسة العلماء كالصا٢بْب، كالتقاط أطايب ٜبرات كبلمهم كما ينتقى  - ٖ
 أطايب الثمر.

قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عمرك بن عبسة  أخرج الطربا٘ب عن كقد
  رجاؿه ليسوا بأنبياء كال شهداء،  -ككلتا يديو ٲبْب-يقوؿ: عن ٲبْب الرٞبن

يغشى بياض كجوىهم نظر الناظرين، يغبطهم النبيوف كالشهداء ٗبقعدىم كقرُّم من اهلل 
. (( :َوازِع القبائل، يجتمعوف ىم ِجَماٌع من نػَ قيل: يا رسوؿ اهلل، من ىم؟! قاؿ

 .(ُ)((على ذكر اهلل، فينتقوف أطايب الكالـ كما ينتقي آِكُل التمر أطايبو
أنو قاؿ: لوال ثبلث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ  كركم عن أيب الدرداء 

ا٥بواجر، كالسجود ُب الليل، ك٦بالسة أقواـ ينتقوف جيد الكبلـ كما ينتقى أطايب 
َّحمس :كقاؿ  [،ّٖ]البقرة: ىجسَو٤ُٓل٤ُاَّل٠ِٚ ةِسَُّخْع٠ًةحمس : . كقد قاؿ اهلل(ِ)الثمر َٞ ِي اَّل 

ْْلَةِبَّ
َ
َّاْْل ول٤ُ

ُ
َّأ ْٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه

ُ
ََّوأ ُ َّاَّلل  ُٛ ٢َََّسا٢ُ َٞ ِي َّاَّل  َٕ وَٙهِ

ُ
َّأ ْخَع١ُ٠َ

َ
َّأ ٤ًَُن ََّذيَت جِ ٤َْل َٔ

َّاْٙ ٤ًَُن  ىجسيَْعذَِٝ
 [.ُٖ]الزمر:

 اَّلس: أف ٰبرص كل مسلم قبل أف يقـو من ٦بلسو على كفارة - ٗ
كا٤بسلم مهما كاف حريصنا على قوؿ ا٢بق، كالكلمة الطيبة، فقد تقع منو ىفوة أك 

 زلة.   
قبل أف يقـو من ا٤بسلم إٔب ما ينبغي أف يقولو  كقد أرشد النيب 

عن أيب ىريرة  ٦بلسو، فيختم ٦بلسو ٗبا يكوف سببنا حملو خطيئتو، كما جاء ُب ا٢بديث:
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( ،من جلس في مجلس فكثر فيو لغطو

                                                             

(: "ركاه الطربا٘ب كإسناده ُِٔ/ِ(: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو موثقوف"، كقاؿ ا٤بنذرم )ٕٕ/َُقاؿ ا٥بيثمي ) (ُ)
 مقارب ال بأس بو".

(، تاريخ ابن معْب )ركاية الدكرم( ّْٗ/ِ(، سّب أعبلـ النببلء )ُٗٓ/ْٕخ دمشق )( انظر: تاريِ)
 (.ِِٕ/ٖ(، الكشف كالبياف )َْٗ/ْ(، إحياء علـو الدين )َّْ/ْ)
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فقاؿ قبل أف يقـو من مجلسو ذلك: سبحانك اللهم وبحمدؾ، أشهد أف ًل إلو 
 . (ُ)((إًل أنت أستغفرؾ وأتوب إليك، إًل غفر لو ما كاف في مجلسو ذلك

 إلقاء السبلـ عند الدخوؿ كعند ا٣بركج:  - َُ
أحدكم  إذا انتهى)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

، فليسلم، فليس األولى بأحق من  إلى المجلس، فليسلم، فإذا أراد أف يقـو
 إفشاء السبلـ من أقول األسباب الٍب ٘بلب احملبة كا٤بودة.ك  .(ِ)((اآلخرة

ًل تدخلوف الجنة حتى تؤمنوا، وًل تؤمنوا حتى تحابوا، أوًل كُب ا٢بديث: ))
 .(ّ)((سالـ بينكمأدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا ال

 . (ْ)((أفشوا السالـ بينكم تحابواكُب ركاية: ))

                                                             

[، كقاؿ: "كُب الباب: عن أيب برزة، كعائشة: ىذا حديث حسن صحيح غريب". ّّّْ( أخرجو الَبمذم ]ُ)
(:  "ركاه الطربا٘ب ُب الثبلثة، ُُْ/َُبن خديج. قاؿ ا٥بيثمي )كلو طرؽ كثّبة، منها: ما ركاه رافع 

(: "أخرجو النسائي ُب )اليـو كالليلة( من ّٖٓ)ص:  كرجالو ثقات". كقاؿ ا٢بافظ العراقي
حديث: رافع بن خديج بإسناد حسن". كمنها: ما ركاه إ٠باعيل بن عبد اهلل بن جعفر قاؿ: بلغِب أف 

: سبحانك قاؿ: ))ما من إ رسوؿ اهلل  نساف يكوف ُب ٦بلس فيقوؿ حْب يريد أف يقـو
اللهم كٕبمدؾ، ال إلو إال أنت، أستغفرؾ كأتوب إليك، إال غفر لو ما كاف ُب ذلك اَّلس((. فحدثت 

قاؿ  .ىذا ا٢بديث يزيد بن خصيفة فقاؿ: ىكذا حدثِب السائب بن يزيد، عن رسوؿ اهلل 
كرجا٥بما رجاؿ الصحيح". كمنها: ما ركاه جبّب بن مطعم.  (: ركاه أٞبد كالطربا٘ب،ُُْ/َُا٥بيثمي )

 (: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح". ُِْ/َُ)  قاؿ ا٥بيثمي
[، كالَبمذم َِٖٓ[، كأبو داكد ]ََُٕ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ُِْٕ( أخرجو أٞبد ]ِ)

النسائي ُب )الكربل( [، ك َُٖٓ[، كقاؿ: "حديث حسن". كأخرجو أيضنا: البزار ]َِٕٔ]
[، كالبيهقي ُب ُّٕ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ّْٗ[، كابن حباف ]ٔٔٓٔ[، كأبو يعلى ]َُُِٗ]

 [.َْٖٔ)شعب اإلٲباف( ]
 [.ْٓ( صحيح مسلم ]ّ)
 [، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. َُّٕ( أخرجو ا٢باكم ]ْ)
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"كالسبلـ أكؿ أسباب التآلف، كمفتاح استجبلب : قاؿ اإلماـ النوكم 
ا٤بودة. كُب إفشائو ٛبكن ألفة ا٤بسلمْب بعضهم لبعض، كإظهار شعارىم ا٤بميز ٥بم من 

التواضع، كإعظاـ حرمات غّبىم من أىل ا٤بلل، مع ما فيو من رياضة النفس، كلزـك 
 .  (ُ)ا٤بسلمْب"
 االبتسامة كطبلقة الوجو كا٢برص على األسباب ا١بالبة للمحبة: - ُُ

ًل تحقرف من المعروؼ شيًئا، ولو أف تلقى أخاؾ كقد جاء ُب ا٢بديث: ))
. كقد بينت األسباب ا١بالبة للمحبة ُب كتاب: )احملبة صورىا (ِ)((بوجو طلق
 كأحكامها(.

 ب التوسع ُب اَّالس، كىو من أسباب زيادة احملبة كا٤بودة:يستح – ُِ
مؤدبنا عباده ا٤بؤمنْب، كآمرنا ٥بم أف ٰبسن بعضهم إٔب بعض ُب   اهلليقوؿ 

َّْٛحمس :اَّالس، بأف يفسح ا٤برء ألخيو كيتنح ى؛ توسعة لو ََُّٙس َ٘ ٤٠ُاَّإَِذاَّرِي َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ
َ
يَةَّأ

َجةلِِطَّ َٝ ْ َّال َِِّف ُد٤ا ع  َّ َّاٙٝجَٚطحمس، كقرئ: ىجسَت ، (ّ)]بفتح البلـ، كىو ا٤بصدر[ ىجسِف
َّْٛحمس ََُّٙس ُ َعِحَّاَّلل  ّْ  .(ْ)كذلك أف ا١بزاء من جنس العمل [،ُُ]اَّادلة: ىجسَِةَِْعُد٤اََّح

عباده ا٤بؤمنْب عما يكوف سببنا للتباغض من التناجي  فبعد أف هنى اهلل 
بْب بعض ا٤بؤمنْب كبعض من  باإلٍب كالعدكاف أمرىم ٗبا يكوف سبب التوادٍّ كالتوافق

منازلكم ُب  التوسع َب اَّالس حْب إقباؿ الوافد، فإذا فعلتم ذلك كس ع اهلل 
 ا١بنة.

                                                             

 (.ّٔ/ِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 [. ))بوجو طلق(( ضد: العبوس، كىو الذم فيو البشاشة كالسركر.ِِٔٔ( صحيح مسلم ]ِ)
" الوسيط ُب تفسّب القرآف "كالوجو التوحيد، ألنو يعُب بو ٦بلس النيب : ( قاؿ الواحدم ّ)

د ٦بالس كعلى كلتا القراءتْب ٯبوز كوف البلـ للعهد ككوهنا للجنس، كأف يكوف ا٤بقصو  (.ِٓٔ/ْاَّيد )
كلما تكررت، أك ما يشمل ٝبيع ٦بالس ا٤بسلمْب، كعلى كلتا القراءتْب يصح أف   النيبء 

ٔاحمس :يكوف األمر ُب قولو   (.ّٗ/ِٖللوجوب أك للندب". التحرير كالتنوير ) ىجسفَافَْصُد
 (.ْٓ/ٖتفسّب ابن كثّب ) (ْ)
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أنو )): عن النيب  ،كُب )الصحيح(: عن نافع، عن ابن عمر 
(( ككاف نهى أف يقاـ الرجل من مجلسو ويجلس فيو آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا

 .(ُ)لرجل من ٦بلسو ٍب ٯبلس مكانويكره أف يقـو ا ابن عمر 
(( أم: ليفسح بعضكم عن بعض من قو٥بم: فسح ولكن تفسحوافقولو: ))

(( تأكيد كمعناه: ال تتضاموا، بل يقرب بعضكم من وتوسعواعِب، أم: تنح. كقولو: ))
 بعض ليتسع اَّلس.

 جلوس اإلنساف حيث ينتهي بو اَّلس:   - ُّ
 أف رسوؿ اهلل   د الليثيء ُب ا٢بديث: عن أيب كاقكقد جا

بينما ىو جالس ُب ا٤بسجد كالناس معو إذ أقبل ثبلثة نفر، فأقبل اثناف إٔب رسوؿ اهلل 
  كذىب كاحد، قاؿ: فوقفا على رسوؿ اهلل،  :فأما أحدٮبا

فرأل فرجة ُب ا٢بلقة فجلس فيها، كأما اآلخر: فجلس خلفهم، كأما الثالث: فأدبر 
أًل أخبركم عن النفر الثالثة؟ أما قاؿ: )) هلل ذاىبا، فلما فرغ رسوؿ ا

أحدىم فأوى إلى اهلل فآواه اهلل، وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل منو، وأما اآلخر 
 .(ِ)((فأعرض فأعرض اهلل عنو

  احَباـ الكبار بالعلم أك السن: - ُْ
ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرؼ حق  كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

 .(ّ)((كبيرنا

                                                             

 [. ُِٕٕ[، مسلم ]َِٕٔ، ِٗٔٔ، ُُٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.  ٔٔبخارم ]( صحيح الِ)
[، كالَبمذم ّْْٗ[، كأبو داكد ]ّْٓ[، كاللفظ لو، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ّّٕٔأخرجو أٞبد ] (ّ)

[، كقاؿ: "صحيح على َِٗ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ]ُُِٗ، َُِٗ]
 شرط مسلم"، ككافقو الذىيب.
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 إٔب غّب ذلك من اآلداب الٍب ذكرىا العلماء ُب مصنفاهتم.
 

 :ػاضوطنػ:ػخغاظظػرذرةػاضرابطظاضصورةػ
 ك٦بتمعو كبلده.  ك٧بارمو كجّبانو إف من شأف ا٤بسلم أف يكوف كفينا ألىلو

أنعم عم الٍب من النٍّ  كىوالٍب أمر ا٤بكلف ٕبفظها،  كالوطن من أعظم األمانات
فهو ا٤بكاف الذم يستقر  كيعيش فيو، كيأمني فيو على نفسو  ،على اإلنساف اهلل 

كيسعى ُب طلب الرزؽ، كيأكل كأىلو، كيطلب العلم ُب مدارسو كمعاىده كجامعاتو، 
 مشافيو، كيتزكج كيتعاىد أكالده بالَببية كالتعليم...إٔب غّب ذلك. كيتعاِب ُبمن خّباتو، 

مع  رده، فبل بد  لو من التعاملكاإلنساف مد٘ب بفطرتو، ال يستطيع أف يعيش ٗبف
  و على أساس من الصدؽ كاحملبة.كأبناء كطن كجّبانو حولو من أىلو ك٧بارمومن 

اإلحساف كالوفاء، ال با١بحود كالكيد يقابل تلك النعم بأف  على العبد ينبغيك 
 كالنكراف.

 كلٍّ  من د ا٣بائنى رٍّ فإهنا خيانة ٘بيى  كخيانة الوطن من أقبح كأشنع صور ا٣بيانة،
  لدينو كأرضو كأبناء ٦بتمعو.معا٘ب الوفاء 

كيَبتب على خيانة الوطن آثار عظيمة، كآفات جسيمة تناؿ ا٣بائن، كالوطن، 
 كالناس. 

كأىلو كأبناء  كلدينو ،كلرسولو  ،كا٣بائن لوطنو خائن هلل 
  ٦بتمعو.

لى ؛ فإف النفاؽ إ٭با يبُب ع، كأكثرىا خطرناكخيانة الوطن من ضركب النفاؽ
، كأف يظهر اإلنساف كأف يقوؿ الرجل بلسانو ما ليس ُب قلبوالكذب كا٤بكر كا٣بداع، 

 كالغدر كيبطن الكفر الوالء لوطنو ا٤بنافق يظهر اإلٲباف كاإلسبلـخبلؼ ما يبطن، ك 
عظيمنا، فبل ك٥بذا كاف ضرر ا٤بنافقْب ؛ فيو، فيغدر ُّا كال تشك   والناس تأمنك ، كا٤بكر
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اهتم، كال جـر فوؽ جرمهم؛ فإهنم يتسللوف بْب صفوؼ ا٤بسلمْب؛ خيانة أعظم من خي
 ليفرقوا ٝبعهم، كيضعفوا قوهتم، كيهددكا كحدهتم.

 كا٣بيانة سبلح يستخدمو األعداء منذ القدـ، حيث يزرعوف ُب ٦بتمع ا٤بسلمْب
كيستخدموهنم للتجسس على ا٤بسلمْب،  ،ضعاؼ اإلٲبافمنافقْب مأجورين من 

 كإضعاؼ جبهتهم. 
كما أىوهنم على من استخدمهم إذا ما انتهت ا٤بهمة ا٤بوكلة إليهم، فهم يدفعوف 

، فبل قيمة ٥بم كال كرامة كال احَباـ، كرٗبا افتضح أمرىم، كانكشف ٜبننا باىظنا ُب حياهتم
قبل ذلك فلحقهم العقاب ُب الدنيا، كحقت عليهم كلمة العذاب ُب اآلخرة،  مكرىم

٠ََّحمس :قاؿ اهلل ُٝ ْ َّال ََِّٟؿًْياإِن  ْٛ َّل٣َُ َََّتَِس ْٞ ََّوَٙ َّاَل ةرِ َٞ َِّٜ ِ٘ َّ ْظ
َ
َّاْْل رِْك َّاِل  َِِّف  ىجسةَِِِْٔي

  [.ُْٓ]النساء:
ا٤بؤمنْبى من ا٤بنافقْب، كجاء ُب  كرسولو الكرٙب  كقد حذ ر اهلل 

 كالسنة بياف صفاهتم كأحوا٥بم كعاقبتهم. الكتاب
 الغفلة. فينبغي التنبو ٣بطرىم، كأخذ ا٢بيطة كا٢بذر، كالبعد عن

متجذٍّرةه ُب شغاؼ ك  ،فطرةه ثابتةه ُب حنايا النفوس ، كىي٧ببة الوطنمن الوفاء: ك 
 كقد بينت ذلك ُب كتاب: )احملبة صورىا كأحكامها(.. القلوب
 أماناتو، كا٤بساٮبة ُب هنوضو ُب كحفظ ٗبسؤكلياتو، القياـ تقتضي الوطن ٧بب ةى ك 

كالتناصح بْب  نظامو ك٩بتلكاتو، كحفظ عنو، عكالنافعة، كالدفا  ا٤بفيدةً  اَّاالتً  شٌب
ـى كحيٍسنى ا٣بيلق، كالتعاكف على الربٍّ كالتقول كاإلصبلح كحفظو من  ،أفراده، كاالحَبا

 كأف يكوف الوالء للوطن مقدمنا على الوالء للقبائل كالعوائل.االضرابات كالغوائل، 
وزف بو التحالفات كإف ا٢برص على سبلمة أمنو، كالنهوض بو ىو ا٤بيزاف الذم ت

كاالنتماءات كاألحزاب. فينبغي على ا٤بواطن الصاّب أف يضع يده ُب أيدم الصادقْب 
ا٤بخلصْب، ا٢بريصْب على مصاّب أمتهم، كأف يتعاكنوا على الرب كالتقول كالنهوض 
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 كعقوؿ كمبتكرات، كاخَباعات كازدىار، كتقدـ كفكر علم: فالوطنية كالرقي بوطنهم. 
 كا٤بعرفة. لعلمبا تتسلح نّبة

، كمداىنتهم، كالركوف إليهم كمن خيانة الوطن: مواالة أعداء اهلل 
 كنقل األخبار لؤلعداء.  كالتجسس على ا٤بسلمْب،

كقد تقدـ بياف )خطر التجسس(، كىو من أشد صور خيانة الوطن؛ ألف الضرر 
 فيو يعم. 

َّحمس :قاؿ اهلل 
َ
َّأ َٞ َّاََْٙكِِصِي ٤٠َُِٜن ْؤ ُٝ ْ َّال ِزِش ََّحذ  ََّل ْٞ َٜ ََّو ٠َِِْٜي ْؤ ُٝ ْ َّال َُّدوِن ْٞ ِٜ َّ ْوِِلَةَء

ةةًَّ َٔ َُّت ْٛ ٣ُْ٠َِّٜ ٤ا ُٔ ََّتذ  ْن
َ
َّأ َّإِل  ٍء َََّشْ َِِّف ِ َّاَّلل  َٞ ِٜ َّ َََِّٚيَْط َٕ ِ ََّذل ْ٘ ًَ ّْ كقاؿ  [،ِٖ]آؿ عمراف: ىجسَح

: ََّورَظَُّحمس َ َّاَّلل  ََّخةد  ْٞ َٜ َّي٤َُادُّوَنَّ ََِّواِْل٤َِْمَّاْْلِرصِ ةَّيُْؤ٤٠َُِٜنَّثِةَّلل  ًٜ ََّول٤ََََّْك٤ُٟاََّلَََّتُِس٤ََّْٓ ٤َِلُ
َّْٛ ْوََّيِؼَْيَت٣ُ

َ
َّأ ْٛ ْوَّإِْر٤َاج٣َُ

َ
َّأ ْٛ ب٠َْةَء٢ُ

َ
ْوَّأ
َ
َّأ ْٛ  [.ِِ]اَّادلة: ىجسآثَةَء٢ُ

كالعابثْب ُب  ا٤بساٮبة ُب غرس بذكر الفساد، كإعانة ا٤بفسدينكمن خيانة الوطن: 
 . مقدراتو كنظامو

ُب خلق نزاعات الوالء للقبائل كالعوائل، كا٤بساٮبة تقدٙب : كمن خيانة الوطن
 كاضطرابات ُب اَّتمع تكوف من أسباب ضعفو كتفككو كالطمع فيو من قبل األعداء.

كمن خيانة الوطن: عدـ ا٤بساٮبة ُب هنوضو ُب شٌب اَّاالًت ا٤بفيدًة كالنافعة من 
قادر، كعدـ الدفاع عنو عند ا٢باجة كالقدرة، كعدـ احَباـ قوانينو كتشريعاتو، كعدـ 

كالتفريط فيما أنيط إٔب الفرد من مسؤكليات كمهاـ، كعدـ التناصح بْب  حفظ ٩بتلكاتو،
ـى كالتعاكف فيما بينهم.   أفراده، كعدـ االحَبا

 دين اهلل كالبعد عن  البعد عن الدين كقيمو كتعاليمو،كمن خيانة الوطن: 
ا كضعفنا كٚبل فنا، كشيحًّا ُب الرزؽ.  يورث ضياعنا كا٫برافنا ككيدن

كتضييع أمرًه، فما أىوف ا٣بلق على اهلل  لوطن: كفراف نًعىم اهلل كمن خيانة ا
 .إذا عصوا أمره، كقابلوا ما أسبغ عليهم من النٍّعم بالكفراف كا١بحود 
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َّحمس: قاؿ اهلل  ْٞ ِٜ ًساَّ ٍَ تِي٣َةَّرِزُْر٣َةََّر
ْ
ًحَّيَأ ه٠ِ  َٝ ْم ُٜ ٠ًَِٜحَّ سًًَلََّْٓصيًَحَََّكَْٟخَّآ َٜ َّ ُ َوَضََبَّاَّلل 

َّ ََكٍن َٜ َّ ِ
٤ًُنََُُّكّ َّيَْؿ٠َ َََّك٤ُٟا ة َٝ ِ َّث ََّواْْل٤َِْف َّاْْل٤ُِع َِّْلَةَس ُ َّاَّلل  َذاَر٣َة

َ
ََِّأ ِ َّاَّلل  ِٛ ًُ جْ

َ
َّثِأ َصْت َّ  ىجسََِس

ةٍلَّحمس :كقاؿ  [،ُُِ]النحل: َٝ َّوَِػ ٍِْٝي َّيَ ْٞ ََّخ ََّج٠ َذةِن َّآيٌَح ْٛ ٣ِِ٠ َٗ ََّمْع َِِّف َّلَِعَجٍإ َََّكَن ْس َٔ َٙ
َّثََّ ََِّلُ ُصوا ُٗ ََّواْػ ْٛ ََّربُِّس َّرِْزِق ْٞ ِٜ َّ َُُّك٤ُا ٤ٌر ُّ ََّد ََّورَب ٌّ ََّلّيِجٌَح ةٌ ََّّْٛ?ْْلَ ََّيَٚي٣ِْ رَْظ٠َْٚة

َ
ََِّأ ْيَصُف٤ا

َ
َِأ

َّ ٍ٘ ََِّٓٚي َِّظْسٍر ْٞ ِٜ َّ ٍء َّوَََشْ ٍ٘
زْ
َ
ََّوأ َََّخٍْك ٍ٘ ُز

ُ
َّأ ََّذَواََتْ ََّج٠ تَْْيِ ْٛ َِِّب٠َ تَي٣ِْ ْٛ َْلَة٢ُ ََّوبَس  ًَصِِم

َّاْٙ َ٘ َّ@َظيْ
َّ َُّْنَةزِيَّإِل  ْ٘ ُصواَّو٢ََ َّ ةََّز َٝ ِ َّث ْٛ ََّجَضي٠َْة٢ُ َٕ ِ ٤َرََّذل ُّ َٗ  [. ُٕ-ُٓ]سبأ: ىجسAَّاْٙ

كبا٤بقابل فإف  اإلٲباف كالتقول ٲبنحاف: األمن كاألماف، كيورثاف: القناعة كالرضا،  
٤ْاَّحمس: كٮبا من أسباب الرزؽ، كالربكة فيو. قاؿ اهلل  َٔ ََّوات  ٤٠ُا َٜ َصىَّآ ُٔ َّاْٙ َ٘ ٢ْ

َ
َّأ ن 
َ
َّأ َول٤َْ

ة َٝ َّالع  َٞ ِٜ َّ َّثََصََكٍت ْٛ ََّيَٚي٣ِْ َذْد٠َة َّ رِْضََّٙ
َ
ََّواْْل ُْٚخَّحمس :كقاؿ  [،ٔٗ]األعراؼ: ىجسءِ ُٔ َذ

ةًراَّ  ّ َّإِٟ ١َََُّكَنََّد ْٛ َُِّْصواََّرب ُس ِْٜسَراًراََّّ:اْظَذ َّ ْٛ ةَءََّيَٚيُْس َٝ َّالع  ِ٘ ْم٤َاٍلََّّ;يُصِْظ
َ
َّثِأ ْٛ ِسْدُز ْٝ َويُ

ج٣َْةًراَّ
َ
َّأ ْٛ ََُّٙس ْ٘ ًَ ََّج٠ ةٍتََّويَْج ْٛ ََُّٙس ْ٘ ًَ  [.ُِ-َُ]نوح: ىجس>َوبَنَِْيََّويَْج

؛ فإف ترؾ ىذا الواجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرن خيانة الوطن: ترؾ كم
مبيننا مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي  قاؿ اإلماـ الغزإب يؤدم إٔب شيوع الفساد، 

عن ا٤بنكر، كخطر إغفاؿ ىذا الواجب: "إف  األمر با٤بعركؼ كالن هي عن ا٤بنكر ىو 
لو النبيْب أٝبعْب، كلو  هم الذم ابتعث اهلل القطب األعظم ُب الدين، كىو ا٤ب

طوم بساطو كأٮبل علمو كعملو؛ لتعطلت النبوة، كاضمحلت الديانة، كفشت 
الضبللة، كشاعت ا١بهالة، كاستشرل الفساد، كاتسع ا٣برؽ، كخربت الببلد، كىلك 

 .(ُ)العباد"
 عن النيب  ،كقد جاء ُب ا٢بديث: عن النعماف بن بشّب 

القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـو استهموا على سفينة، مثل قاؿ: ))
فأصاب بعضهم أعالىا وبعضهم أسفلها، فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من 

                                                             

  (.َّٔ/ِ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ُ)
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ميًعا، وإف فإف يتركوىم وما أرادوا ىلكوا ج)) :ٍب قاؿ  ،((فوقنا
 .(ُ)((أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميًعا

 
 :ػاضخغاظظػسيػاضذؼادةػػ:ػرذرةػاضخاطدظاضصورةػ
من ا٣بيانة: طي  األخبار إذا ندب لتأديتها، كٙبريف الر سائل إذا ٙبٌملها تقدـ أف 

يثلم ا١باه،  كصرفها عن كجوىها، كىذا ا٣بلق، أعِب: ا٣بيانة مكركه من ٝبيع الناس،
 .يقطع كجوه ا٤بعايشك 

ُّ حمس :قد قاؿ اهلل ك  ًٌ كَيُْت ِ ُّ آذ ا فَإُِه َٓ ٍْ َْ يَْسُخ ٌَ اَدةَ َو َٓ ٔا الشه ٍُ  ىجسَوََل حَْسُخ
فالنهي عن كتماف الشهادة با٢بق؛ ٤با فيو من التعمية كالتلبيس كإخفاء  .[ِّٖ]البقرة:

ضمن: إعبلء يت -كا٢بالة ىذه–ا٢بق ُب كقت ا٢باجة إٔب البياف، ككذلك فإف الكتماف 
، كإضبلؿ القاضي با٢بكم.  الباطل كنصرتو، كقد يؤكؿ إٔب اإلضرار باحملكـو

ا حمس :يقوؿ اهلل  ٍه ُ ةَِغافٍِو َخ ا اَّلله ٌَ ِ َو ََ اَّلله اَدةً غَِِْدهُ ٌِ َٓ ًَ َش َْ َنَخ ٍه ًُ ِم ْظيَ
َ
َْ أ ٌَ َو

ئُنَ  ٍَ  [.َُْ]البقرة: ىجسَتْػ
 

ػ ػواضظطغطظػ:رذرةػاضداددظاضصورة سكػواإلػاضعغبظ
 :واضبؼتان

 ا٤بكرك  ،الغلوؿك : النفاؽ، كالغدر، با٣بيانة من األلفاظ ذات الصلةتقدـ أف 
 كاإلفك كالبهتاف. ،كالنميمة ،كالغيبة ،التجسس، ك الكيدك  ،ا٣بداعك 

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد 
 عليو بالنار(، ككتاب: )آفات اللساف(. 

                                                             

[  بلفظ: ))مثل ا٤بٍدًىًن ُب حدكد ِٖٔٔ[، كىو كذلك ُب )صحيح البخارم( ]ِّْٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 اهلل(( ا٢بديث.
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 الغيبة: حدُّ  :أوًًل 
أف رسوؿ  أما اٍلًغيبىة فقد جاء تعريفها ُب ا٢بديث ا٤بركم عن أيب ىريرة 

ذكرؾ قالوا: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: )) ،؟((أتدروف ما الغيبةقاؿ: )) اهلل 
إف كاف فيو ما قيل: أفرأيت إف كاف ُب أخي ما أقوؿ؟ قاؿ: )) ،((أخاؾ بما يكره

كال ييقتىصر ُب تعريف الغيبة ُب . (ُ)((كن فيو فقد بهتوتقوؿ، فقد اغتبتو، وإف لم ي
كما –االصطبلح على ما كاف قوالن باللساف يىٍذكيري فيو ا٤بسلمي أخاه ا٤بسلم ٗبا يكره 

 ُب بياف صور الغيبة. -سيأٌب
 

صور الغيبة: ثانًيا:  
قاؿ  .ال تقتصر على اللساف، كلكنها -كما تقدـ- ذكرؾ أخاؾ ٗبا يكره الغيبة:

؛ ألف فيو تفهيم الغّب نقصاف  :الغزإب ماـ اإل "اعلم أف الذكر باللساف إ٭با حـر
أخيك كتعريفو ٗبا يكرىو، فالتعريض بو كالتصريح، كالفعل فيو كالقوؿ كاإلشارة كاإلٲباء 

 كالغمز كا٥بمز كالكتابة كا٢بركة ككل ما يفهم ا٤بقصود فهو داخل ُب الغيبة كىو حراـ.
دخلت علينا امرأة فلما كلت أكمأت بيدم أهنا  :قوؿ عائشة  :فمن ذلك

. فمن أكمأ بيده إٔب قصر أحد، أك طولو، أك (ِ)((اغتبتيها)) :قصّبة فقاؿ 
                                                             

 [.ِٖٗٓ( صحيح مسلم ]ُ)
(: َُّٔ[. قاؿ العراقي )ص:َِِٓ[، كالَبمذم ]ْٕٖٓ[، كأبو داكد ]َِٖٕٓأخرجو أٞبد ] (ِ)

. ركاه أٞبد، كأصلو ()اغتبتيها()هنا قصّبة، فقاؿ: أهنا ذكرت امرأة فقالت: إ : "حديث عائشة
عند أيب داكد، كالَبمذم كصححو بلفظ آخر. ككقع عند ا٤بصنف عن حذيفة عن عائشة، ككذا ىو ُب 
)الصمت(، البن أيب الدنيا. كالصواب عن أيب حذيفة كما عند أٞبد كأيب داكد كالَبمذم. كاسم أيب 

كركينا ُب سنن أيب داكد كالَبمذم عن عائشة " : لنوكمحذيفة: سلمة بن صهيب". قاؿ اإلماـ ا
  قالت: قلت للنيب:  ،حسبك من صفية كذا ككذا. قاؿ بعض الركاة: تعِب قصّبة

)ما أحب أ٘ب )، قالت: كحكيت لو إنساننا فقاؿ: ()لقد قلت كلمة لو مزجت ٗباء البحر ٤بزجتو()فقاؿ: 
 (.ّّٕ. األذكار )ص:"م: حديث حسن صحيحقاؿ الَبمذ (حكيت إنساننا كأف ٕب كذا ككذا(
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، فهو غيبة، كالكتابة عن شخص ُب عيب بو غيبة؛ ألف (ُ)حاكاه ُب ا٤بشي كما ٲبشي
د هلل الذم القلم أحد اللسانْب، ككذا من يفهم عيب الغّب بصيغة الدعاء كقولو: ا٢بم

 .(ِ)ٓب يبتلنا بكذا". إٔب غّب ذلك
ُب )باب ٙبرٙب الغيبة كالنميمة(: "اعلم أف ىاتْب   كقاؿ اإلماـ النوكم

ا٣بصلتْب من أقبح القبائح، كأكثرىا انتشارنا ُب الناس، حٌب ما يسلم منهما إال القليل 
كاف ُب بدنو، أك   من الناس. فأما الغيبة: فهي ذكرؾ اإلنساف ٗبا فيو ٩با يكره، سواء

دينو أك، دنياه أك نفسو، أك خلقو، أك خلقو، أك مالو، أك كلده، أك كالده، أك زكجو، أك 
خادمو، أك ٩بلوكو، أك عمامتو، أك ثوبو، أك مشيتو، كحركتو كبشاشتو كخبلعتو، 
كعبوسو، كطبلقتو، أك غّب ذلك ٩با يتعلق بو، سواء ذكرتو بلفظك أك كتابك، أك 

 إليو بعينك، أك يدؾ، أك رأسك أك ٫بو ذلك.  رمزت، أك أشرت
أما البدف، فكقولك: أعمى، أعرج، أقرع، قصّب، طويل. كأما الدين، فكقولك: 
فاسق، متهاكف بالصبلة، متساىل ُب النجاسات، ليس بارنا بوالده، ال يضع الزكاة 

عبوس، مواضعها، ال ٯبتنب الغيبة. كأما ا٣بلق، فكقولو: سيء ا٣بلق، متكرب، متهور، 
خليع، ك٫بوه. كأما الثوب: فواسع الكم، كسخ الثوب ك٫بو ذلك، كيقاس الباقي ٗبا 

 كضابطو: ذكره ٗبا يكره. ذكرناه.
الناس: اإلصغاء للمغتاب، دكف ترؾ  من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن

رار، ؛ فإف اإلصغاء للمغتاب ٗبثابة اإلق-كلو كاف أقرب الناس–٦بلسو، أك زجره كهنيو 
 كالتشجيع لو على التمادم ُب اإليذاء.

الناس: االستماع إٔب كل ما يشاع  من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن  
 كيقاؿ عن فبلف من الناس، كنقلو دكف تبْب كتبصر.

                                                             

ا حكاية ىيئة من ينتقصو بذلك. -مثبل–( بأنو ُ)  ٲبشي متعارجنا مريدن
 (.ُٖٗ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ُْْ/ّانظر: إحياء علـو الدين )( ِ)
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 الًغيبة: التعريض ٗبا يلحق النقص أك العيب با٤بغتاب، كأف يقوؿ عند صور كمن
 من  باهلل نعوذ أك ا٢بياء، ًقل ة من هلل با نعوذ: شخص ُب غيبتو ذكر

 ذلك. ٫بو أك الض بلؿ،
أك  عجمي، أك ىندم، الًغيبة: أف يقوؿ عن شخص ُب غيبتو: ىذا صور كمن

 ىذا عامل نظافة، أك خادـ.. إٔب غّب ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.   
ليو ُب حاؿ شخص، فيمدحو ُب جانب، كيعيب ع الًغيبة: أف يذكر صور كمن

آخر، كأف يقوؿ: فبلف عنده فتور عن بعض العبادات، أك بو تكاسل عن بعض 
 األعماؿ.. إٔب غّب ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.   

 
 النميمة: حدُّ  ثالثًا:

، على جهة اإلفساد كالشر. كقيل: إفشاءي : النميمة نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
، كىتكي السَب عم ا ييكره كش  .(ُ)فيوالسرٍّ

بأهنا: "كشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ   كعرفها اإلماـ الغزإب
عنو أك ا٤بنقوؿ إليو، أك كرىو ثالث، كسواء كاف الكشف بالقوؿ، أك بالكتابة، أك 
بالرمز، أك باإلٲباء، كسواء كاف ا٤بنقوؿ من األعماؿ أك من األقواؿ، كسواء كاف ذلك 

و أك ٓب يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر، كىتك السَب ا ُب ا٤بنقوؿ عنا كنقصن عيبن 
 .(ِ)عما يكره كشفو"

 .-كما سيأٌب-كيدخل ُب ىذا الباب: التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد 
كالنميمة من أسباب العذاب ُب اآلخرة، كىي طريق موصل إٔب الن ار. كمن 

٣بصاـ كالنفور، كتزيل احملبة أهنا تذكي نار العداكة بْب ا٤بتآلفْب، ك٘بلب ا :آفاهتا
 .كتقطع األرحاـ، كتوغر الصدكر، كتعكر صفو النفوس، كالتآلف

                                                             

 (.ّْٖ( انظر: األذكار، لئلماـ النوكم )ص:ُ)
 (.ُٔٓ/ ّإحياء علـو الدين ) (ِ)
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 صور النميمة: رابًعا:
، كالعمل على التفريق بينهم، كإيغار الصدكر، السعي بْب الناس بالفتنة - ُ

 كإذكاء نار العداكة كالبغضاء بْب ا٤بتحابْب. 
اية أعظم خطرنا كأثرنا إذا كانت عند ، كتكوف الوشإظهار ا٢بديث بالوشاية - ِ

 صاحب سلطة قادر على البطش كإ٢باؽ الضرر ٗبا ال يقدر عليو غّبه. 
، على جهة اإلفساد كالشر - ّ  .نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
كشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ عنو أك ا٤بنقوؿ إليو، أك كرىو  - ْ

الناس، سواء كاف  لكشف عن سوءاتا، كبأم طريقة كاف الكشف من ٫بو: ثالث
 ذلك باللساف، أك بالغمز، أك باإلٲباء.

 .إفشاء السر، كىتك السَب - ٓ
 التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد. - ٔ
، كقد فصلت القوؿ احملرمة بالكتاب كالسنة كاإلٝباعالذ نوب الغيبة كالنميمة من ك 

د عليو بالنار(، ككتاب: )آفات ُب ذلك كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توع
 اللساف(.
 

 :البهتاف واإلفك خامًسا:
"الغيبة: ذكر الغائب ٗبا فيو ٩ب ا يكرىو، كإذا ٓب يكن  : قاؿ ابن ا١بوزم

 .(ُ)ذلك ًفيو كاف ُّتاننا، كالبهت: الكذب الذم يتحّب منو كيعجب من إفراطو"
((: بهتو وإف لم يكن فيو ما تقوؿ فقد)) :كىو ا٤براد من قولو 

 بفتح ا٥باء ا٤بخففة كتشديد التاء على ا٣بطاب.

                                                             

 (.ٕٖٓ/ّالصحيحْب )كشف ا٤بشكل من حديث  (ُ)
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فػىرىٍميي الربمء بػىٍهته لو. يقاؿ: بػىهىت وي بػىٍهتنا كىبػىهىتنا كىبػيٍهتىاننا إذا قاؿ عليو ما ٓب يفعٍلو. 
تى الر جػػػػػكىو بػىه   . كيقاؿ: ًُّى ذا دىًىشى إ -بالكسر بوزف علم–ل ػػػاته كا٤بقوؿ لو مىبػٍهيوته

، كما قاؿ اهلل  -بالض مٍّ -. كبػىهيتى كٙبىىّب   تى  :ظرؼ مثليو، كأفصح منهما: ًُّي
ِي َزَفرَ حمس َِٓج اَّله ألن و يقاؿ: رجل مىبػٍهيوت، كال يقاؿ: بىاًىته كال  [؛ِٖٓ]البقرة: ىجسَذُت

ًيت. قالو الًكسىائي  .(ُ) ُّى
ا كقد قيل: إف البهتاف: الكذب الذم يدىش كيوقع ُب الفضيحة، كالرمي بالزن

ك٫بوه، فهو أخص من مطلق الكذب؛ ألف البهتاف ال بد  أف يكوف معو فضيحة، 
 ٖببلؼ الكذب فإنو أعم من أف يكوف معو فضيحة أك ال.

أف رسوؿ اهلل  عبادة بن الصامت عن  :كقد جاء ُب ا٢بديث 
 (( :ا، وًل تسرقوا، وًل تزنوا، بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئً قاؿ
وًلدكم، وًل تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وًل تعصوا في وًل تقتلوا أ

 ؛ أم: ٚبتلقونو كتتقولونو من عند أنفسكم. ((تفترونو)). فقولو: (ِ)(( ا٢بديثمعروؼ
ََ حمس :كقاؿ اهلل  ْن ََل يُْْشِْك

َ
ََِم لََعَ أ ٌَِِاُت ُحَتايِْػ ْؤ ٍُ ْ ا انلهِِبُّ إَِذا َجاَءَك ال َٓ حُّ

َ
يَا أ

 ِ ُّ بَْْيَ ةِاَّلله َِ خَاٍن َحْفَُّتِي ْٓ تَِْي ةُِت
ْ
َه َوََل يَأ ُْ ْوََلَد

َ
ََ أ ََ َوََل يَْزجَِْي َوََل َحْلُخيْ  َشيْئًا َوََل يَّْسِْر

َ َدُفٔ َ إِنه اَّلله َه اَّلله ُٓ َ َه َواْشَخْغفِْر ل ُٓ ْػُروٍف َذَتايِْػ ٌَ َه َوََل َحْػِصيََِم ِِف  ِٓ رُْجيِ
َ
َه َوأ ِٓ يِْدي

َ
ٌر أ
ًٌ رَ   [.ُِ]ا٤بمتحنة: ىجسِخي

ْؤٌَِِِْي حمس :كالبهتاف إ٭با يكوف ُب الباطل كما قاؿ اهلل  ٍُ ْ ََ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّله
ًِا تِي ٌُ ا  ًٍ َخاًُا ِإَوثْ ْٓ ٔا ُب يُ ٍَ ٔا َذَلِد اْخَخ ا اْنتََصُت ٌَ َِاِت ةَِغرْيِ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسَوال

                                                             

(،  هتذيب ِْْ/ُ(، كانظر: مادة: )ُّت( ُب )الصحاح(، للجوىرم )ُّٖ/ٓ( انظر: تفسّب القرطيب )ُ)
 (. ُِّ/ٔاللغة، لؤلزىرم )

 [.ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ِّٖٗ، ُٖرم ]صحيح البخا( ِ)
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. (ُ)الباطل ُب كجهو" أف يقاؿ لو :"كأصل البهت : قاؿ اإلماـ النوكم
"البػىٍهت: استقبالك بأمر تٍقًذفيو بو كىو منو برمء ال  : كقاؿ صاحب )العْب(

 . كقد يكوف البهت ُب غيبة.(ِ)يعلمو"
الغيبة كاإلفك  :الغيبة ثبلثة أكجو كلها ُب كتاب اهلل  : قاؿ ا٢بسن

 كالبهتاف. 
 أف تقوؿ ُب أخيك ما ىو فيو. يفه (:الغيبة)فأما 
 فأف تقوؿ فيو ما بلغك عنو.  (:اإلفك) كأما

 . (ّ)فأف تقوؿ فيو ما ليس فيو (:البهتاف)كأما 
يقوؿ: لو مر بك رجل  قاؿ: ٠بعت معاكية بن قيرة   كعن شعبة

فذكرتو أليب إسحاؽ فقاؿ:  : أقطع، فقلت: ىذا أقطع كاف غيبة. قاؿ شعبة
 .(ْ)صدؽ

 ٯبوز فبل شخص من صدر ظلم كل أف "اعلم: قاؿ اإلماـ الغزإب 
 السب كال بالتجسس، التجسس مقابلة كال بالغيبة، الغيبة مقابلة ٘بوز فبل ٗبثلو، مقابلتو

 .(ٓ)بو" الشرع كرد ما قدر على كالغرامة القصاص كإ٭با ا٤بعاصي، سائر ككذلك بالسب،
 
 
 
 

                                                             

 (.ُِْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ُْٓ/ُ(، عمدة القارم )ُِّ/ٔ(، كانظر: هتذيب اللغة )ّٓ/ْالعْب ) (ِ)
 (.ّّٓ/ُٔ(، تفسّب القرطيب )ّّْ/ٓ( انظر: تفسّب ا٤باكردم )النكت كالعيوف( )ّ)
 (.ّّْ/ٔ(، اَّالسة كجواىر العلم )ُُٓ/ٓ(، احملرر الوجيز )َّٕ/ِِ( انظر: تفسّب الطربم )ْ)

 (.ُٕٗ/ّ) الدين علـو إحياء (ٓ)
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 :ػظضمػاإلظدانػضعغرهػ:ػرذرةػابطظاضداضصورةػ
 

 ظلم اإلنساف لغيره:
 لوالدين.ا ظلم: أوًًل 
 األكالد. ظلم:  ثانًيا
 كالزكجة. الزكج ظلم: ثالثًا
 األرحاـ. ظلم: رابًعا

 الناس. ظلم: خامًسا
 كالقاضي. كالوإب ا٢باكم ظلم: سادًسا

 كيتفرع إٔب فرعْب:
من جهة من أيسند إليو  الفرع األكؿ:

 .الفعل كىو غّب كفء
: من جهة من أىسند الفعل الفرع الثا٘ب

 .أىلوإٔب غّب 
 : ظلم ا٢بيواف.سابًعا
 

 وىذا رسم توضيحي لصور ظلم اإلنساف لغيره.
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 توطئظػ:
يانة، كىو يدخل ُب كثّب من صورىا، كىو لم من أعظم أنواع ا٣بال ٱبفى أف الظ  

 ينقسم إٔب قسمْب على النحو التإب:
خيانتها من حيث ما يَبتب على  :كىو ٗبعُب :ظلم اإلنساف لنفسواألوؿ: 

 . -كما تقدـ-من سوء العاقبة ذلك 
 .ظلم اإلنساف لغيره والثاني:

 قاؿ بعض ا٢بكماء الظلم ثبلثة.  : قاؿ الراغب
 كأعظمو: الكفر كالشرؾ كالنفاؽ. :بين اإلنساف وبين اهلل: أحدىا

 . ظلم بينو وبين الناس: والثاني 
 . ظلم بينو وبين نفسو: والثالث

 .(ُ)كىذه الثبلثة ُب ا٢بقيقة للنفس
 "ىو نوعاف:  : كقاؿ ابن رجب

ًٌ حمس :كأعظمو: الشرؾ، كما قاؿ  :: ظلم النفسأحدىما َْك ىَُظيْ إِنه الّْشِ
 ًٌ فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ ُب منزلة ا٣بالق، فعبده كتأ٥بو، فهو  [؛ُّ]لقماف: ىجسَغِظي

و كضع األشياء ُب غّب موضعها، كأكثر ما ذكر ُب القرآف من كعيد الظا٤بْب إ٭با أريد ب
ٍُٔنَ حمس :ا٤بشركوف، كما قاؿ  ِ ال ًُ اىظه ُْ ٍب يليو: ا٤بعاصي  [،ِْٓ]البقرة: ىجسَواىََْكفُِروَن 

 على اختبلؼ أجناسها من كبائر كصغائر. 
  .-كما سيأٌب– اىػ" (ِ): ظلم العبد لغّبهوالثاني

كظلم اإلنساف لغّبه من ا٤بخلوقات قد يقع منو على أبناء جنسو، كقد يكوف 
 . -كما سيأٌب–ن غّب أبناء جنسو ظلمنا لغّبه م

                                                             

 -َْٓ/ّ(، بصائر ذكم التمييز )ّٖٓ -ّٕٓادة: )ظلم( )ص:انظر ذلك مفصبلن ُب )ا٤بفردات(، م( ُ)
ْْٓ.) 

 (. ّٔ/ِجامع العلـو كا٢بكم )انظر: ( ِ)



 

442 
 

متفاكتة، كا١بزاء من جنس العمل، كمن ظلم ظيلم،  وكدرجاتكصور الظلم كثّبة، 
 .كمن أساء ندـ

كقد فصلت القوؿ ُب تعريف الظلم كالتحذير منو كبياف أسبابو كأنواعو كعاقبتو ُب  
عقبات ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار(، ككتاب: )

 طريق ا٥بداية(.
 والحاصل أف ظلم اإلنساف لغيره لو صور متعددة، وىي على النحو التالي:

 
 :الوالدين ظلم: أوًًل 

 كقد تقدـ ا٢بديث عنو.
 

 :األوًلد ظلم:  ثانًيا
 كقد تقدـ ا٢بديث عنو.

 
 :والزوجة الزوج ظلم: ثالثًا

 كقد تقدـ ا٢بديث عنو.
 

 :األرحاـ ظلم: رابًعا
 ا٢بديث عنو. كقد تقدـ
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 :الناس ظلم: خامًسا
، كقد يكوف من العبد لغّبه من أبناء من العبد لنفسوتقدـ أف الظلم قد يكوف 
 جنسو أك من غّب أبناء جنسو. 

، حيث ُب خطبتو ُب حجة الوداع من ظلم الناس النيب  كقد حذ ر
، في ))فإف دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا قاؿ

 .(ُ)"شهركم ىذا، في بلدكم ىذا((
يا جرير! أتدرم ما ظلمة الن ار؟  : ١برير بن عبد اهلل قاؿ سلماف الفارسي

 .(ِ)قاؿ: قلت: ال. قاؿ: فإنو ظلم الناس بعضيهم بعضنا ُب األرض
الظلم ثالثة: )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كقد ريًكمى عن أنس 

ظلم ًل يغفر، فأما الظلم الذي ًل يغفر فالشرؾ فظلم ًل يتركو اهلل، وظلم يغفر، و 
ًل يغفره اهلل، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينو وبين ربو، وأما الظلم 

  .(ّ)((الذي ًل يترؾ فظلم العباد فيقتص اهلل بعضهم من بعض
فظلم ال يغفره  ؛ثبلثة من األنواع كاألقساـ الظلم " : قاؿ العبلمة ا٤بناكم

  .كظلم ال يَبكو ،كظلم يغفره ، اهلل
إِنه حمس :فالشرؾ، قاؿ اهلل  كىو الظلم الذم ال يغفره اهلل  األوؿ:فأما 

 ًٌ ًٌ َغِظي َْك ىَُظيْ  [.ُّ]لقماف: ىجسالّْشِ

                                                             

 [.ُٕٗٔ] [، مسلمْْٕٕ، َٖٕٕ، َٓٓٓ، َْْٔ، َُٓ] صحيح البخارم( ُ)
(،  ِٖٔ/ِ(، تاريخ اإلسبلـ )ّْٖ/ُِ(، تاريخ دمشق )ّّٔ-ّّٓ/ّانظر: سّب أعبلـ النببلء )( ِ)

 (.ُّْ/ّ(، إحياء علـو الدين )َِٓ/ّر العلم )اَّالسة كجواى
(: "ركاه البزار عن شيخو: أٞبد ّْٖ/َُ[، قاؿ ا٥بيثمي )ّْٗٔ[، كالبزار ]ِِِّأخرجو الطيالسي ]( ّ)

بن مالك القشّبم كٓب أعرفو، كبقية رجالو قد كثقوا على ضعفهم". كأخرجو أيضنا: أبو نعيم ُب )ا٢بلية( 
(ٔ/َّٗ.) 
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فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم   كىو الظلم الذم يغفره اهلل وأما الثاني: 
ٔا فَاخِ حمسكبْب رُّم.  ََ إَِذا َذَػيُ ِي ًْ َواَّله ُٓ جُْفَص

َ
ٔا أ ٍُ ْو َظيَ

َ
قالوا: نكرة  [،ُّٓ]آؿ عمراف: ىجسَشًث أ

ًٌ نِلَْفِصِّ حمس ُب سياؽ الشرط فعم كل ما فيو ظلم النفس. كقاؿ: ِ ًْ َظال ُٓ ٍِِْ فهذا ال ، ىجسفَ
ٔا حمس٤با نزلت:  : يدخل فيو الشرؾ األكرب: قاؿ ابن مسعود ًْ يَيْبُِص َ ٔا َول ُِ ٌَ ََ آ ِي اَّله

ًْ ةُِظيْمٍ  ُٓ اَج ٍَ شق ذلك على الصحب، كقالوا: يا رسوؿ اهلل أينا ٓب يظلم [ ِٖ]األنعاـ: ىجسإِي
ًٌ حمسنفسو؟! قاؿ: إ٭با ىو الشرؾ، أٓب تسمعوا قوؿ العبد الصاّب:  َْك ىَُظيْ إِنه الّْشِ

 ًٌ  .(ُ)"ىجسَغِظي
فظلم العباد بعضهم بعضنا   : كىو الظلم الذم ال يَبكو اهللوأما الثالث

عن بعض ا٤بفسرين   من ىذا ما نقلو الذىيب حٌب يدير لبعضهم من بعض علم
ٔنَ حمس أف الظلم ا٤بطلق ىو الكفر ا٤بطلق. ٍُ ِ ال ًُ اىظه ُْ فبل شفيع  [،ِْٓ]البقرة: ىجسَواىََْكفُِروَن 

ا. َْ ََحِيٍم َوََل َشفِيٍع ُحَػاعُ حمس ٥بم غدن ٌِ ٍَِْي  ِ ال ا لِيظه كالظلم ا٤بقيد قد ٱبتص  .[ُٖ]غافر: ىجسٌَ
 (ِ)عضهم بعضنا، فاألكؿ من الثا٘ب مغفور إف شاء اهلل. كالثا٘ببظلم العبد نفسو، كظلم ب

تنصب لو موازين العدؿ، فمن سلم من أصناؼ الظلم فلو األمن التاـ كمن ٓب يسلم 
 .(ّ)من ظلمو لنفسو فلو األمن كال بد أف يدخل ا١بنة"

قاؿ ، كمن الناس من يظلم نفسو با١بهل كا٤بعاصي، كتعدم حدكد اهلل 
: ٔنَ حِيَْم حمس ٍُ ِ ال ًُ اىظه ُْ وىَهَِم 

ُ
ِ فَأ َْ َحَخَػده ُخُدوَد اَّلله ٌَ ا َو َْ ِ فًََل َتْػخَُدو  ىجسُخُدوُد اَّلله

 [.ِِٗ]البقرة:
كمن الناس من يظلم أكالده كأىلو فبل يأمرىم ٗبعركؼ، كال ينهاىم عن منكر، 

 كال ٰبملهم على ما فيو صبلح حا٥بم من العلم كالعمل كالعوف كاإلرشاد. 

                                                             

[، ّٕٗٔ، ُٖٗٔ، ْٕٕٔ، ِّْٗ، ِّْٖ، َّّٔ، ِّحيحْب، صحيح البخارم ]ا٢بديث ُب الص( ُ)
 [.ُِْمسلم ]

(ِ.  ( كالثا٘ب الذم ىو ظلم العبد لغّبه من التصنيف الثالث الذم ذكره أكالن
 (.ِٓٗ/ْفيض القدير )( ّ)
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من يظلم زكجتو بضرُّا بغّب حق، أك التقصّب ُب حقها، من صداقها  كمنهم
، أك تظلمو ىي بتقصّبىا ُب حقو، أك تظلم أكالدىا بتقصّبىا ُب (ُ)كنفقتها ككسوهتا

 حقهم.
فمن الظلم: ظلم الزكجة للزكج، كالزكج للزكجة، أك ظلم إحدل الزكجات أك 

 .األكالد بالتميز بينهم ُب العطايا كا٤بنح
تقدـ بياف ذلك، كجاء مفصبلن ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب كقد 

 ما توعد عليو بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.
 كمن الناس من يظلم أقاربو بقطع الصلة، أك اإلساءة إليهم بقوؿ أك فعل. 

 كقد تقدـ بياف ذلك.
نصحهم أك أمرىم كمن الناس من يظلم إخوانو بَبؾ نصرهتم نصرهتم، كعدـ 

 با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر.
كمن العلماء من يظلم الناس بكتمانو مع حاجتهم إٔب البياف، أك ٗبداىنتو 

من خبلؿ نفاقهم كمداىنتهم،  كتلبيسو، فمن أعظم الظلم كأشنعو: ظلم العلماء لؤلمة
 .-كما سيأٌب–ككتماهنم للحق 

عض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب كما التبس ا٢بق  على كثّبين إال بسبب ركوف ب
الظا٤بْب كمداىنتهم، كتأثر العام ة ُّم؛ فلذلك حذ ر ا٢بق  سبحانو من ذلك أٲبا ٙبذير 

َْ حمس :فقاؿ  ٌِ  ِ َْ ُدوِن اَّلله ٌِ  ًْ ا ىَُس ٌَ ًُ انلهاُر َو ُس ٍَصه ٔا َذَخ ٍُ ََ َظيَ ِي ٔا إََِل اَّله ُِ َوََل حَْرَن
ًه ََل ُتَِْصُ  ْوَِلَاَء ُث

َ
 [.ُُّ]ىود: ىجسونَ أ

فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب الن هي عن الوقوؼ مع الظآب كتأييده، كقد 
ينهى ا٤بؤمنْب عن ٦بر د ا٤بيل إٔب  ذىب أكثر ا٤بفسٍّرين ُب تفسّبىا إٔب أف  اهلل 

الظا٤بْب، كىو معُب قليب خفي، لو مظاىره كآثاره، كمعلـو أف  ذلك يقتضي من باب 
 عم ا فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب كتأييده ُب أعمالو، كنصرتو كإعانتو.أكٔب النهي 

                                                             

ل  عقوبتو كعرضو(( كسيأٌب. :( كىو داخل ُب قولو ُ)  ))ٕبى  الوىاًجد ٰبًي
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 كما جاء ُب ا٢بديث: عن أيب أمامة   -كلو كاف شيئنا يسّبنا-كالظلم ٧بر ـه 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو، فقد أوجب قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل 

شيئنا يسّبنا يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ لو رجل: كإف كاف  ،((اهلل لو النار، وحـر عليو الجنة
 . قاؿ الشيخ الزرقا٘ب(ِ). كُب ركاية: قا٥با ثبلث مرات(ُ)((وإف قضيبا من أراؾقاؿ: ))
:  قا٥با ثبلث مرات: زيادة ُب التنفّب؛ لئبل يتهاكف بالشيء اليسّب، كال فرؽ بْب"

ناطّب ا٤بقنطرة قليل ا٢بق ككثّبه ُب التحرٙب، أما ُب اإلٍب فالظاىر أنو ليس من اقتطع الق
من الذىب كالفضة كمن اقتطع الدرىم كالدرٮبْب، كىذا خرج ٨برج ا٤ببالغة ُب ا٤بنع 
كتعظيم األمر كهتويلو، بدليل تأكيد ٙبرٙب ا١بنة كإٯباب النار، كأحدٮبا يستلـز اآلخر، 
كا٢باؿ يقتضي ىذا التأكيد؛ ألف فاعل ذلك أبلغ ُب االعتداء الغاية حيث اقتطع حق 

كىي حرمة اإلسبلـ، كأقدـ  ،يكن لو فيو سبيل، كاستخف ٕبرمة كاجبة الرعاية امرئ ٓب
 .(ّ)على اليمْب الفاجرة"
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، ىو عليها ))كُب ا٢بديث: 

ِ حمس :((، فأنزؿ اهلل فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف ِد اَّلله ْٓ ََ يَْشَُّتُوَن ةَِػ ِي إِنه اَّله
حْ 
َ
ًْ َوأ ُ َوََل َحُِْظُر إََِلِْٓ ًُ اَّلله ُٓ ٍُ ِ ِ َوََل يَُسيّ ًْ ِِف اْْلِخَرة ُٓ َ وىَهَِم ََل َخًَلَق ل

ُ
ًِا كَيِيًًل أ ٍَ ًْ َث ِٓ ِ اُ ٍَ

 ًٌ َِل
َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ َ ًْ َول ثِ َوََل يَُزّكِيِٓ ٌَ قاؿ: فدخل األشعث بن  [.ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسئََْم اىْلَِيا

لرٞبن؟ قلنا: كذا ككذا، قاؿ: ُب  أنزلت كانت ٕب بئر قيس، كقاؿ: ما ٰبدثكم أبو عبد ا
فقلت: إذنا ٰبلف  ،((بينتك أو يمينو)) :ُب أرض ابن عم ٕب، قاؿ النيب 

من حلف على يمين َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ )) :يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النيب 
 . (ْ)((امرئ مسلم، وىو فيها فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف

                                                             

 [.ُّٕمسلم ]صحيح ( ُ)
 [.ْْٖ[، شرح مشكل اآلثار ]ٕٓ[، مسند اإلماـ أٞبد ]ْٓٓانظر: السنن ا٤بأثورة للشافعي، للمز٘ب ]( ِ)
 (.ِٓ/ْشرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )( ّ)
 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓ( صحيح البخارم ]ْ)



 

447 
 

األخرل: جاء رجل من حضرموت كرجل من كندة إٔب النيب كُب الركاية 
،  فقاؿ ا٢بضرمي: يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت

أليب، فقاؿ اٍلًكٍنًدم : ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 (( :ألك بينةللحضرمي))((، قاؿ: يا فلك يمينوقاؿ: ال، قاؿ: )) ،؟

ؿ اهلل، إف الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: رسو 
٤با أدبر:  ((، فانطلق ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل ليس لك منو إًل ذلك))
ْلَقَينَّ اهلَل وىو عنو ُمْعِرض))  .(ُ)((أما لئن حلف على مالو لَِيْأُكَلُو ظلًما، لَيػَ

بغّب حق كما جاء ُب ا٢بديث: عن كمن أعظم الظلم: أخذ شيء من األرض 
من ظلم من يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  سعيد بن زيد 

 .(ِ)((األرض شيًئا ُطوَّْقُو من سبع أرضين
ًل يأخذ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :كُب ركاية

 .(ّ)((أحد شبًرا من األرض بغير حقو، إًل طوقو اهلل إلى سبع أرضين يـو القيامة
كعن ٧بمد بن إبراىيم، أف أبا سلمة، حدثو، ككاف بينو كبْب قومو خصومة ُب 

فذكر ذلك ٥با، فقالت: يا أبا سلمة: اجتنب  أرض، كأنو دخل على عائشة 
من ظلم قيد شبر من األرض، طوقو من قاؿ: )) األرض؛ فإف رسوؿ اهلل 

  .(ْ)((سبع أرضين

                                                             

 [.ُّٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.َُُٔ[، مسلم ]ِِْٓالبخارم ]( صحيح ِ)
 [.ُُُٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ُُِٔ[، مسلم ]ُّٓٗ، ِّْٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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ٛبلؤكا أعينكم من أعواف  أنو قاؿ: ال كقد جاء عن سعيد بن ا٤بسيب 
 .(ُ)الظلمة إال بإنكار من قلوبكم، لكيبل ٙببط أعمالكم

فقاؿ: إ٘ب رجل أخيط ثياب  كجاء رجل خياط إٔب سفياف الثورم 
السلطاف ىل أنا من أعواف الظلمة؟ فقاؿ سفياف: بل أنت من الظلمة أنفسهم، كلكن 

 .(ِ)أعواف الظلمة من يبيع منك اإلبرة كا٣بيوط
٤با حبسوا أٞبد بن حنبل ُب السجن جاءه  : أبو بكر اٍلمىٍركىًذم  كقاؿ 

السجاف، فقاؿ: يا أبا عبد اهلل ا٢بديث الذم ركم ُب الظلمة كأعواهنم صحيح؟ قاؿ: 
نعم، قاؿ السجاف: فأنا من أعواف الظلمة؟ قاؿ لو: أعواف الظلمة من يأخذ شعرؾ، 

فأما أنت فمن الظلمة كيغسل ثوبك، كيصلح طعامك، كيبيع كيشَبم منك، 
 .(ّ)أنفسهم

َمْطُل كمن الظلم: ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء، كُب ا٢بديث: ))
  .(ْ)((الغَِنيّْ ظُْلم

 :كمن الظلم: أكل أمواؿ الناس بالباطل
 .-كقد تقدـ بيانو- 
من أعظم الظلم: ظلم األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أك تأخّب ك 

 كقد تقدـ بيانو. إىانتهم بقوؿ أك فعل.أجرىم، أك 

                                                             

(، كفيات َِِ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ّْٔ/ُ(، صفة الصفوة )ِِّ/ْ( سّب أعبلـ النببلء )ُ)
 (.ّٖٕ/ِاألعياف )

 (.َِِ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ِ)
 (.ّْٓ(، صيد ا٣باطر )ص:َُٗٓاألصبها٘ب )ص: ( انظر: سّب السلف، إل٠باعيل بن ٧بمد ّ)
 [.ُْٔٓ[، مسلم ]ََِْ، ِِٖٖ، ِِٕٖبخارم ]صحيح ال( ْ)
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كمن الظلم: ظلم ا٤بعاىىد أك انتقاصو، أك تكليفو فوؽ طاقتو كما جاء ُب 
أًل من ظلم معاىًدا، أو انتقصو، أو كلفو فوؽ طاقتو، أو أخذ منو شيًئا ا٢بديث: ))

 .(ُ)((بغير طيب نفس، فأنا حجيجو يـو القيامة
ا ُب اآليات، فمن ذلك: الصد عن بيوت كمن أعظم الظلم كذلك ما جاء مبينن 

ككتماف الشهادة عند طلبها كا٢باجة إليها، كقوؿ الزكر، كافَباء الكذب على  ،اهلل 
 كاإلعراض عن آياتو: ،اهلل 

كٲبنع ذكر اهلل  ،إف من أعظم الظا٤بْب جرمنا: من يصد  عن بيوت اهلل 
: من الطاعات. قاؿ اهلل  تعأب، كدركس العلم النافع، كإقامة الصلوات، كغّبىا

ا ََكَن حمس ٌَ وىَهَِم 
ُ
ا أ َٓ ِ ُّ وََشََع ِِف َخَراة ٍُ ا اْش َٓ ْن يُْذَنَر ذِي

َ
ِ أ ََِع َمَصاِجَد اَّلله ٌَ  َْ ٍه ًُ ِم ْظيَ

َ
َْ أ ٌَ َو

ِ َغَذاٌب َغِظي ًْ ِِف اْْلِخَرة ُٓ َ جَْيا ِخْزٌي َول ًْ ِِف ادلُّ ُٓ َ ا إَِله َخانِفَِْي ل َْ ْن يَْدُخئُ
َ
ًْ أ ُٓ َ  ىجسًٌ ل
عن ذكر اهلل  أم: ال أحد أظلم كأشد جرمنا ٩بن منع مساجد اهلل  ،[ُُْ]البقرة:
 .فيها، كإقامة الصبلة كغّبىا من الطاعات 

احمسأم: اجتهد كبذؿ كسعو.  ىجسوََشََع حمس َٓ ِ ا٢بسي كا٤بعنوم، فا٣براب  ىجسِِف َخَراة
سم اهلل فيها، ا٢بسي: ىدمها كٚبريبها، كتقذيرىا، كا٣براب ا٤بعنوم: منع الذاكرين ال

 .(ِ)كىذا عاـ، لكل من اتصف ُّذه الصفة
 

  

                                                             

[ كإسناده ال بأس بو. انظر: الآللئ ا٤بنثورة ُب األحاديث ا٤بشهورة، للزركشي َِّٓ( أخرجو أبو داكد ]ُ)
[. كزاد: ))أال ُُّٕٖ(. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]ُٔٔ(، ا٤بقاصد ا٢بسنة، للسخاكم )ص:ّّ)ص:

ا لو ذمة اهلل كذمة رسولو حـر اهلل عليو ريح ا١بنة، كإف رٰبها لتوجد من مسّبة سبعْب  كمن قتل معاىدن
 خريفا((.

 (.ّٔتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف )ص: (ِ)
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 والقاضي: والوالي الحاكم ظلم: سادًسا
كالقاضي كا٤بسؤكؿ يدخل فيما تقدـ من )ظلم الناس(، كىو  كالوإب ا٢باكم ظلم

كالقاضي  كالوإب أخص من حيث إنو يتناكؿ من صور الظلم ما كاف ظلمنا من ا٢باكم
رد؛ لعظم خطره كآثاره اَّتمع، حيث يورث: الفقر، كا٤بسؤكؿ فحسب، كقد أف

 كالتخلف، كالتبعية، كالفساد كاإلفساد، كالوىن.   
كالناس؛  كرسولو   كا٣بيانة ُب ىذا الباب تعد من خيانة اهلل 

أرسل رسلو ك  كهنى عن الظلم، كتوعد الظا٤بْب، قد أمر بالعدؿ، فإف اهلل 
 لى اهلل حجة بعد الرسلإٔب العا٤بْب؛ لئبل يكوف للناس ع ، 
الن اس من ظلمات ا١بهل كا١بور كالنزاع كا٣ببلؼ إٔب نور ا٥بداية كالعدؿ،  كليخرجوا

؛ ليقـو الناس بالقسط، فيسّبكا على  فأنزؿ الكتب ىدل كرٞبة كنورنا كشفاء كعدالن
ِ حمس :صراط اهلل ا٤بستقيم، كشرعو القوٙب. قاؿ اهلل  َِا ة َِا رُُشيَ رَْشيْ

َ
َُْزنْلَا ىََلْد أ

َ
َِاِت َوأ ِ اْْلَيّ

َِافُِع  ٌَ ٌس َشِديٌد َو
ْ
َُْزنْلَا اِْلَِديَد ذِيِّ ةَأ

َ
َٔم انلهاُس ةِاىْلِْصِع َوأ ٍِزَياَن َِلَُل ْ ًُ اىِْهخَاَب َوال ُٓ َػ ٌَ

ُّ ةِاىَْغيْبِ  هُ َورُُشيَ َْ َحُِْصُ ٌَ  ُ ًَ اَّلله ِهاِس َوَِلَْػيَ َمرَ حمس : كقاؿ [،ِٓ]ا٢بديد: ىجسلِي
َ
 كُْو أ

 .[ِٗ]األعراؼ: ىجسَرّّبِ ةِاىْلِْصِع 
كأنزؿ   "فأخرب أنو جل ذكره أرسل الرسل : قاؿ ابن تيمية

الكتاب كا٤بيزاف؛ ألجل قياـ الناس بالقسط. كذكر أنو أنزؿ ا٢بديد الذم بو ينصر ىذا 
ا٢بق، فالكتاب يهدم، كالسيف ينصر، ككفى بربك ىادينا كنصّبنا؛ ك٥بذا كاف قواـ 

كتاب كأىل ا٢بديد كما قاؿ من قاؿ من السلف: صنفاف إذا صلحوا الناس بأىل ال
وِِل  صلح الناس: األمراء كالعلماء. كقالوا ُب قولو تعأب:

ُ
ٔا الرهُشَٔل َوأ ِغيُػ

َ
َ َوأ ٔا اَّلله ِغيُػ

َ
أ

 ًْ ْمرِ ٌُِِْس
َ
أقواالن ٘بمع العلماء كاألمراء؛ ك٥بذا نص  اإلماـ أٞبد كغّبه [ ٗٓ]النساء: اْْل

دخوؿ الصنفْب ُب ىذه اآلية؛ إذ كل منهما ٘بب طاعتو فيما يقـو بو من طاعة على 
ُب حياتو كعلي كمعاذ كأيب موسى  ككاف نواب رسوؿ اهلل  .اهلل 
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كعتاب بن أسيد كعثماف بن أيب العاص كأمثا٥بم ٯبمعوف الصنفْب، ككذلك خلفاؤه من 
 .(ُ)بعده كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي كنواُّم"

صوص قرآنية كأحاديث نبوية كثّبة تأمر بالعدؿ كترغب فيو، كٛبدح من ككردت ن
يقـو بو. كالعدؿ يشمل العدؿ ُب ا٢بكم كالقضاء، فقد فرض على ا٢بكاـ كالقضاة 

ْن حَُؤدُّوا حمس :العدؿ ُب ا٢بكم، كعدـ ا١بور كالظلم فقاؿ 
َ
ًْ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنه اَّلله

ا ِإَوذَ  َٓ يِ ْْ َ
اَُاِت إََِل أ ٌَ

َ
ٔا ةِاىَْػْدلِ اْْل ٍُ ْن ََتُْه

َ
ًْ بَْْيَ انلهاِس أ خُ ٍْ    [.ٖٓ]النساء: ىجسا َخَه

ْٔ لََعَ حمس :كقاؿ اهلل  َ ِ َول َداَء َّلِله َٓ اٌَِْي ةِاىْلِْصِع ُش ٔه ٔا كَ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

وْ 
َ
َْ َغِِيًّا أ كَْربَِْي إِْن يَُس

َ
َِ َواْْل يْ ادِلَ َٔ ْ وِ ال

َ
ًْ أ جُْفِصُس

َ
َٔى  أ َٓ ْ ٔا ال ا فًََل حَتهتُِػ ٍَ ِٓ ِ ْوَِل ة

َ
ُ أ فَلرًِيا فَاَّلله

ئَُن َخترًِيا ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ َ ََكَن ة ٔا فَإِنه اَّلله ْو ُتْػرُِط
َ
وا أ ُٔ ٔا ِإَوْن حَيْ ُ ْن َتْػِدل

َ
ا حمس [،ُّٓ]النساء: ىجسأ َٓ حُّ

َ
يَا أ

َداءَ ةِاىْلِْصِع  َٓ ِ ُش ٌَِْي َّلِله ا ٔه ٔا كَ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا  اَّله ُ َله َتْػِدل
َ
ٍْٔم لََعَ أ َِآُن كَ ًْ َش ِهُس ٌَ َوََل ََيْرِ

َٔى كَْرُب لِيخهْل
َ
َٔ أ ُْ ٔا  ُ َ حمس [،ٖ]ا٤بائدة: ىجساْغِدل ًْ ةِاىْلِْصِع إِنه اَّلله ُٓ َِ ًْ ةَيْ َج فَاْخُس ٍْ ِإَوْن َخَه

ْلِصِػْيَ  ٍُ ْ ُمُر ةِاىَْػْدِل َواْْلِ حمس  [،ِْ]ا٤بائدة: ىجسُُيِبُّ ال
ْ
َ يَأ  [. َٗ]النحل: ىجسْخَصانِ إِنه اَّلله

كقد هنى عن الظلم، كحذ ر من عاقبتو كمآلو، كتوعد ُب آيات كثّبة الظا٤بْب 
 بالعذاب الشديد ُب اآلخرة، كالظلم يشمل ا١بور ُب ا٢بكم.

الوعيد بالعذاب الشديد ُب نار جهنم للذين ال ٰبكموف  :كجاء ُب ا٢بديث
قاؿ:  و، عن النيب با٢بق كالعدؿ، كما صح عن ابن بريدة، عن أبي

القضاة ثالثة: واحد في الجنة، واثناف في النار، فأما الذي في الجنة فرجل ))
عرؼ الحق فقضى بو، ورجل عرؼ الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل 

 .(ِ)((قضى للناس على جهل فهو في النار

                                                             

 (.ُٖٓ -ُٕٓ/ ٦ُٖبموع الفتاكل ) (ُ)
[، كالنسائي ُب )الكربل( ُِِّمذم ][، كالَب ّّٕٓ[، كأبو داكد ]ُِّٓأخرجو ابن ماجو ] (ِ)

[ َُِٕ[، كا٢باكم ]ُّٔٔ[، كاألكسط ]ُُْٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٔٔ[، كالركيا٘ب ]ُٖٗٓ]
 ا٢بافظ= [. قاؿَِّْٓكقاؿ: "صحيح اإلسناد". كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن الكربل( ]
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القضاة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   كُب ركاية: عن ابن عمر
قاضياف في النار، وقاض في الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو في النار، ثالثة: 

 .(ُ)((وقاضي قضى بغير علم فهو في النار، وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة
كُب جاء الوعيد الشديد ٤بن تؤب أمارة أك ائتمن على أمر من سائر أمور 

قاؿ: أنو  عن النيب  ا٤بسلمْب كٓب يكن أىبلن لذلك، فعن أيب ىريرة 
ُهْم  )) ـٌ يـو القيامة أفَّ َذَوائِبػَ ويٌل لألَُمَراء، ويٌل للُعَرفَاء، ويٌل لأُلَمَناء، لََيَتَمنػََّينَّ َأقْػَوا

كانت ُمَعلََّقًة بالثػَُّريَّا، يَػَتَذْبَذبُوَف بين السََّماء واألرض، ولم يكونوا عملوا على 
 .(ِ)((شيء

إنَّكم قاؿ: )) النيب عن  كعن سعيد ا٤بٍقربيًمٍّ عن أيب ىريرة 
ستحرصوف على اإلمارة، وستكوف نداَمًة يـو القيامة، فنعَم الُمْرِضَعة، وبئست 

 .(ّ)((الَفاِطَمة
َما ِمْن َعْبٍد اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة، )) :كقاؿ 

 .(ْ)((ِإًلَّ َلْم َيِجْد رَاِئَحَة الَجنَّةِ 
  

                                                                                                                                                                    

و صحيح"، كقاؿ ا٥بيثمي (: "أخرجو أصحاب السنن من حديث بريدة كىٖٕ)ص: العراقي =
 (ْ/ُٗٓ ركاه الطربا٘ب ُب" :)(األكسط)."كرجالو رجاؿ الصحيح ، 

[. قاؿ ا٥بيثمي ْٓٗٔ[، كالديلمي ]ُّٕ[، كالقضاعي ]َُُّٖأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]( ُ)
 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط( ك)الكبّب(، كرجاؿ الكبّب ثقات. كركاه أبو يعلى بنحوه".ُّٗ/ْ)

(: "رجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: ََِ/ٓ[، قاؿ ا٥بيثمي )ِٕٖٔ[، كأٞبد ]ِْٔٔأخرجو الطيالسي ]( ِ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو َُٕٔ[، كا٢باكم ]ّْْٖ[، كابن حباف ]ُِٕٔأبو يعلى ]

  [.َِِِْالذىيب. كما أخرجو البيهقي ]
 [.ُْٖٕ( صحيح البخارم ]ّ)
  [.ُِْسلم ][، مَُٕٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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َما ِمْن َواٍؿ يَِلي َرِعيًَّة ِمَن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم، ِإًلَّ )) كُب لفظ:
ـَ اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ   .(ُ)((َحرَّ

ضد النصح، كيتحقق غشو بظلمو ٥بم، بأخذ أموا٥بم،  -بالكسر-كالغش 
و عنهم ما كسفك دمائهم، كانتهاؾ أعراضهم، كاحتجابو عن خلتهم كحاجتهم، كحبس

ا٤بعْب للمصارؼ، كترؾ تعريفهم ٗبا ٯبب   ٥بم من ماؿ اهلل   جعلو اهلل
عليهم من أمر دينهم كدنياىم، كإٮباؿ ا٢بدكد كردع أىل الفساد كإضاعة ا١بهاد، كغّب 
ذلك ٩با فيو مصاّب العباد. كمن ذلك توليتو ٤بن ال ٰبوطهم كال يراقب أمر اهلل فيهم 

 . (ِ)هلل عنو مع كجودهكتوليتو من غّبه أرضى 
األمير الذي على )) :كالنصيحة فرض على الوإب لرعيتو، كقد قاؿ 

 . (ّ)((الناس راع ومسؤوؿ عن رعيتو
عن أيب اٍلمىًليح أف عبيد اهلل بن زياد عاد معقل بن يسار  :كقد جاء ُب ا٢بديث

أيحىدٍٍّثكى بو، ٠بعت ُب مرضو، فقاؿ لو معقل: إ٘ب ٧بيىدٍّثيكى ٕبديث لوال أ٘ب ُب ا٤بوت ٓب 
ما من أمير يَِلي أمر المسلمين، ثم ًل َيْجَهُد لهم، يقوؿ: )) رسوؿ اهلل 

 .(ْ)((َويَػْنَصُح، إًل لم يدخل معهم الجنة
 ٤بن قل ده ْبالتحذير من غش ا٤بسلم ُب"كمعناه بػىْبٍّ  :قاؿ القاضي عياض 

لحتهم، كجعلو كاسطة بينو اهلل شيئنا من أمرىم، كاسَبعاه عليهم، كنصبو خليفة ٤بص
كبينهم ُب تدبّب أمورىم ُب دينهم كدنياىم. فإذا خاف فيما اؤٛبن عليو، كٓب ينصح فيما 
قػيلٍّده كاستخلف عليو، إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم كأخذىم بو، كالقياـ 

فيها، أك  ٗبا يتعْب عليو من حفظ شرائعهم، كالذب عنها لكل ميتىصىدٍّ إلدخاؿ داًخلىةو 

                                                             

 [.ُِْ[، مسلم ]ُُٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ٔٔٔ/ِسبل السبلـ ) (ِ)
 [.ُِٖٗ[، مسلم ]ُّٖٕ،  ََِٓ، ُِٕٓ، ِٖٓٓ، ِْٓٓ، َِْٗ، ّٖٗصحيح البخارم ]( ّ)
 [.ُِْصحيح مسلم ]( ْ)
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ٙبريف ٤بعانيها، أك إٮباؿ حدكدىم، أك تضييع حقوقهم، أك ترؾ ٞباية حوذهتم ك٦باىدة 
أف ذلك من   عدكىم، أك ترؾ سّبة العدؿ فيهم فقد غشهم. كقد نبو 

 .(ُ)كبائر الذنوب ا٤بوبقة ا٤بباعدة عن ا١بنة"
لكل غادر لواء )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب سعيد 

أم:  ،(ِ)((، يرفع لو بقدر غدره، أًل وًل غادر أعظم غدرًا من أمير عامةيـو القيامة
 من غدر صاحب الوالية العامة؛ ألف غدره يتعدل ضرره إٔب خلق كثّب.

ما من يقوؿ: )) كقاؿ عمرك بن مير ةى ٤بعاكية: إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل 
غلق اهلل أبواب السماء إماـ يُػْغِلُق بابو دوف ذوي الحاجة، َوالَخلَّة، والمسكنة إًل أ

 .(ّ)((، فجعل معاكية رجبلن على حوائج الناسدوف َخلَِّتو، وحاجتو، َوَمْسَكَنِتو
من يقوؿ: )) كُب ركاية: عن أيب مرٙب األزدم قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

ُه اهلل عز وجل شيًئا من أمر المسلمين فاحتجب دوف حاجتهم، َوَخلَِّتِهْم  َوًلَّ
 .(ْ)((عنو دوف حاجتو َوَخلَِّتِو، وفقره وفقرىم، احتجب اهلل
ما من أمير َعَشَرٍة إًل قاؿ: )) عن النيب  كعن أيب ىريرة 

ُو إًل العدؿ أو يُوِبُقُو اْلَجْور  .(ٓ)((يؤتى بو يـو القيامة مغلوًل، ًل يَػُفكُّ

                                                             

 (.ِٓٗ /ُإكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض )( ُ)
 [.ُّٖٕصحيح مسلم ]( ِ)
[، كاللفظ لو. كقاؿ: "غريب، كقد ركم ىذا ا٢بديث من غّب ُِّّ[، كالَبمذم ]َُّّٖأٞبد ] أخرجو (ّ)

[، كعند أٞبد ُٔٔٓىذا الوجو، كعمرك بن مرة ا١بهِب يكُب أبا مرٙب". كأخرجو أيضنا: أبو يعلى ]
  بلفظ: ))ما من إماـ أك كاؿ((. كعند أيب يعلى بلفظ: ))ما من أمّب كال كاؿ((.

[، كقاؿ: صحيح َِٕٕ[، كا٢باكم ]ِّٖ[، كالطربا٘ب ]َٗٔ] [، كا٢بارثِْٖٗو داكد ]أخرجو أب( ْ)
 اإلسناد، ككافقو الذىيب.

[، كرجالو رجاؿ الصحيح، كركاه أبو يعلى ّٕٓٗ](: "ركاه أٞبد ُّٗ -ُِٗ/ْ)  قاؿ ا٥بيثمي (ٓ)
أم:  (ن أمّب عشرة()ما م)[، إال أنو قاؿ: ))حٌب يفك عنو العدؿ أك يوبقو ا١بور((. كقولو: ُْٔٔ]

 .فما فوقها
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"فمن ضيع من اسَبعاه اهلل أمرىم أك خاهنم أك ظلمهم؛  : قاؿ ابن بطاؿ
الطلب ٗبظآب العباد يـو القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة  فقد توجو إليو

 .(ُ)عظيمة؟ كىذا ا٢بديث بياف كعيد شديد على أئمة ا١بور"
كعن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، قاؿ: مر ىشاـ بن حكيم بن حزاـ على أناس 

١بزية، من األنباط بالشاـ، قد أقيموا ُب الشمس، فقاؿ: ما شأهنم؟ قالوا: حبسوا ُب ا
إف اهلل يُػَعذُّْب الذين يقوؿ: )) فقاؿ ىشاـ: أشهد لسمعت رسوؿ اهلل 

بُوَف الناس في الدنيا  .(ِ)((يُػَعذّْ
قاؿ بعض األدباء: ليس لًٍلجىائًًر جىار، كال تػىٍعميري لو دىار. كقاؿ بعض البلغاء: 

، كأىنٍػفىذي السٍّهىاـ: دعوةي اٍلمىظٍ   .(ّ)ليـوأقرب األشياء: صىٍرعىةي الظ ليوـً
اللهم، من َوِلَي من أمر أمتي شيًئا َفَشقَّ )) :كقاؿ نيب الرٞبة 

 .(ْ)((عليهم، فَاْشُقْق عليو، ومن َوِلَي من أمر أمتي شيًئا فَػَرَفَق بهم، فَاْرُفْق بو
ي اًف مىٍن ُب األرض ًمٍن دىي اًف مىٍن ُب  :كقاؿ عمر بن ا٣بط اب  كيله ًلدى

، كٓب يقًض على ىونل، كال على الس ماء، يٍوـى يلقونو ، إال  مىٍن أمىرى بالعدؿ، كقىضىى با٢بقٍّ
نػىٍيو ، كجعلى ًكتىابى اهلًل ًمٍرآةن بْب عىيػٍ  .(ٓ)قػىرىابىة، كال على رىغىبو كال رىىىبو

 :كا١بور ُب ا٢بكم، قاؿ اهلل  ،كمن الظلم: ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل 
َُْزَل حمس

َ
ا أ ٍَ ِ ًْ ة ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ ٍُٔنَ  َو ِ ال ًُ اىظه ُْ وىَهَِم 

ُ
ُ فَأ  [.ْٓ]ا٤بائدة: ىجساَّلله

  

                                                             

  (.ُِٗ/ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ُ)
 [. ك)األنباط( ىم فبلحو العجم.ُِّٔ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.َُْ( انظر: أدب الدنيا كالدين )ص:ّ)
 [.ُِٖٖمسلم ]( صحيح ْ)
ن عساكر [، كابَِّٗٓ[، كالبيهقي ]ّٔٔ[، كأٞبد ُب )الزىد( ]ِِِٔٗأخرجو ابن أيب شيبة ]( ٓ)

(ٓٔ/ُُّ .) 
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كا١بىٍور ىو الظلم كا٤بيل، كىو نقيض العدؿ.  يقاؿ:  جار عليو ٯبور جورنا ُب 
 ا٢بكم: أم: ظىلىمى كماؿ عن ا٢بق. كجارى ا٤بسافر عن الطريق: ماؿ عنها كا٫برؼ.

ما ماؿ فقد جار. قاؿ  فا١بور ضد القصد، أك ا٤بيل عنو، أك تركو ُب السّب، ككل
"ا١بور: ا٤بيل عن القصد. يقاؿ: جارى عن الطريق، كجارى عليو ُب :  ا١بوىرم
 .(ُ)ا٢بكم"

 .(ِ)نعوذ باهلل من ا١بور، كمن ا٢بور بعد الكور
كال شك أف ا١بور سبب ُب شيوع الفساد، كمتابعة الضبلؿ بالنسبة لكثّبين من 

إ٭با ٰبمل أكزارنا مضاعفة، فهو ٰبمل إٍب  ضعاؼ النفوس؛ كلذلك فإف ا١بائر ُب ا٢بكم
 ا١بور، كإٍب الضبلؿ، كإٍب اإلضبلؿ.

 
 :ويتفرع ظلم الحاكم والوالي والقاضي إلى فرعين

 
 من جهة من ُأسند إليو الفعل وىو غير كفء: :الفرع األوؿ

؛ ألنو قد رضي ٗبا كىو غّب أىل لو فإنو معتد أثيمأمر  إليو كال ٱبفى أف من أيسند
 تحقو، كٗبا ال يصلح لو، كألنو قد اعتدل على الغّب ٩با ىو أصلح منو كأنفع.ال يس

كحيث إنو قد كصل بطريق غّب مشركع، فرٗبا كاف ذلك مسوغنا لو على 
 الفساد، كالتمادم ُب االعتداء.ُب  االستطالة
 

                                                             

 (.ُٕٔ/ ِ( الصحاح، مادة: )جور( )ُ)
أم: من النقصاف بعد الزيادة. كُب الدعاء: ))نعوذ باهلل من ا٢بور بعد الكور(( ]كسيأٌب[ إذ ينبغي  (ِ)

للسالك، كا٤بريد أف يكوف طالبنا للمزيد، كلذا قيل: من ٓب يكن ُب زيادة فهو ُب نقصاف، كمن استول 
، كا٤براد زيادة العلم كالعمل ال ا٤باؿ كا١باه كاألىل، كما قاؿ، كنعم من قاؿ: )زيادة ا٤برء مغبوف يوماه فهو

 (.َّٗ/ُّب دنياه نقصاف***كرٕبو غّب ٧بض ا٣بّب خسراف(. مرقاة ا٤بفاتيح )
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 : من جهة من َأسند الفعل إلى غير أىلو:الفرع الثاني
من استغبلؿ السلطة، كتشريع الفساد دكف  كىو أعظم مداخل الفساد؛ ٤با فيو

 رقابة كال ٧باسبة. 
كيَبتب على ذلك: كثرة ا٤بفسدين، كشيوع الفساد، كاالعتداء على ا٢بقوؽ، 
كعدـ االستفادة من علم كخربة ذكم االختصاص، كىجرة أصحاب الكفاءات، كىذا 

 كاقع مشاىد ُب كثّب من البلداف.
ال يتأت ى إال من  األمانة، فصبلح األعماؿكمن كضع األمور ُب غّب أىلها خاف 

قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أال   ن أيب ذىرٍّ ع .أىل الكفاءة كالقدرة كاإلتقاف
يا أبا َذرٍّ، إنك ضعيف، وإنها ))تستعملِب؟ قاؿ: فضرب بيده على منكيب، ٍب قاؿ: 

وَأدَّى الذي عليو أمانة، وإنها يـو القيامة ِخْزٌي وندامٌة، إًل من أخذىا ِبَحقَّْها، 
 .(ُ)((فيها

ال  ،ىذا ا٢بديث أصل عظيم ُب اجتناب الواليات" :قاؿ اإلماـ النوكم 
  .سيما ٤بن كاف فيو ضعف عن القياـ بوظائف تلك الوالية

 كٓب يعدؿ أك كاف أىبلن  ، ٥باكأما ا٣بزم كالندامة فهو ُب حق من ٓب يكن أىبلن 
  .كيندـ على ما فرط ،حوكيفض ،يـو القيامة فيخزيو اهلل  ،فيها

األحاديث  كعدؿ فيها فلو فضل عظيم تظاىرت بو ، للواليةكأما من كاف أىبلن 
 :كا٢بديث ا٤بذكور ىنا عقب ىذا. (ِ)((..سبعة يظلهم اهلل)) :كحديث  ،الصحيحة

 ،كإٝباع ا٤بسلمْب منعقد عليو .كغّب ذلك ،(ّ)((أف المقسطين على منابر من نور))

                                                             

 [.ُِٖٓصحيح مسلم ]( ُ)
 [.َُُّ[، مسلم ]ُِّْ، َٔٔصحيح البخارم ] (ِ)
ككلتا يديو ٲبْب، الذين يعدلوف  ،على منابر من نور، عن ٲبْب الرٞبن  إف ا٤بقسطْب عند اهللامو: ))كٛب( ّ)

 [.ُِٕٖ(( صحيح مسلم ]ُب حكمهم كأىليهم كما كلوا
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كامتنع منها  ،ككذا حذر العلماء ،منها طر فيها حذره كمع ىذا فلكثرة ا٣ب
 .(ُ)"كصربكا على األذل حْب امتنعوا ،خبلئق من السلف

كقد جاء ُب ا٢بديث ما يدؿ كقوع ذلك بكثرة ُب آخر الزماف، كما جاء عن أيب 
سيأتي على الناس َسنَػَواٌت )): أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ىريرة 

اَعاُت، ُيَصدَُّؽ  فيها الكاذب، َويَُكذَُّب فيها الصادؽ، َويُػْؤَتَمُن فيها الخائن، َخدَّ
الرجل ((، قيل: كما الركيبضة؟ قاؿ: ))َوُيَخوَُّف فيها األمين، وينطق فيها الرَُّوْيِبَضة

 .(ِ)((التَّاِفُو في أمر العامة
يوشك أف يغلب على الدنيا قاؿ: )) كعن بعض أصحاب النيب 

ْينُلَكُع بن لكع، وأفضل ا  .(ّ)((لناس مؤمن بين َكرِيَمتػَ
 قاؿ: بينما ٫بن عند رسوؿ اهلل  كعن عمرى بن ا٣بىط اب 

، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرل عليو  ذات يـو
فأسند ركبتيو إٔب  ،أثر السفر، كال يعرفو منا أحد، حٌب جلس إٔب النيب 

. ٍب ذكر ا٢بديث إٔب أف قاؿ: فأخرب٘ب عن الساعة، ركبتيو، ككضع كفيو على فخذيو
أف ((، قاؿ: فأخرب٘ب عن أمارهتا، قاؿ: ))ما المسؤوؿ عنها بأعلم من السائلقاؿ: ))

 . (ْ)((تلد األمة ربتها، وأف ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف في البنياف

                                                             

 (.ُُِ -َُِ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم )( ُ)
 تقدـ. (ِ)
(، "ركاه أٞبد كٓب يرفعو، كرجالو ثقات. قلت: َِّ/ٕ):  [،  قاؿ ا٥بيثميُِّٓٔأٞبد ]( أخرجو ّ)

 .كيأٌب ٥بذا ا٢بديث طرؽ ُب أمارات الساعة من حديث عمر بن ا٣بطاب كأنس كأيب ذر 
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط( بإسنادين، كرجاؿ أحدٮبا ثقات". كقولو: ))بْب كرٲبتْب(( ِّٓ/ٕكقاؿ )

 أم: بْب نفسْب كرٲبتْب، أك ا٤براد: بْب كرٲبْب. قيل: أم بْب أبوين مؤمنْب، :قاؿ السندم 
كقيل: بْب أبو مؤمن كابنو مؤمنو، فهو بْب مؤمنْب ٮبا طرفاه كىو مؤمن، كالكرٙب: مىن كرـ  نفسو عن 

 .التدن س بشيء من ٨بالفة ربٍّو 
 [.ٖمسلم ] صحيح (ْ)
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دي فمضموفي ما ذيكر من أشراًط الساعة ُب ىذا ا٢بديث يى  رًجعي إٔب أف  األمور تػيوىس 
إذا ُأْسِنَد األمُر ٤بن سألو عن الس اعة: )) إٔب غّب أىلها، كما قاؿ الن يب  
  .(ُ)((إلى غير أىلو فانتظر الساعة

كىم -"فإنو إذا صار ا٢بفاة العراة رعاء الشاء  :قاؿ ا٢بافظ ابن رجب 
كاألمواؿ، حٌب يتطاكلوا ُب البنياف،  رؤكس الناس، كأصحاب الثركة -أىل ا١بهل كا١بفاء

 ، فإنو يفسد بذلك نظاـ الدين كالدنيا، فإنو إذا كاف رأس الناس من كاف فقّبنا عائبلن
فصار ملكنا على الناس، سواء كاف ملكو عامًّا أك خاصًّا ُب بعض األشياء، فإنو ال 

ؿ، فقد قاؿ يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم ٗبا استؤب عليو من ا٤با
بعض السلف: ألف ٛبد يدؾ إٔب فم التنْب، فيقضمها خّب لك من أف ٛبدىا إٔب يد غِب 

 قد عاِب الفقر.
كإذا كاف مع ىذا جاىبلن جافينا فسد بذلك الدين؛ ألنو ال يكوف لو ٮبة ُب  

إصبلح دين الناس كال تعليمهم، بل ٮبتو ُب جباية ا٤باؿ كاكتنازه، كال يبإب ٗبا فسد من 
 . (ِ)ين الناس، كال ٗبن ضاع من أىل حاجاهتم"د

كالشعوب ا٤بتقدمة إ٭با تقـو على كضع معايّب كمقومات تعمل على النهضة 
باَّتمع، كمن أىم ىذه ا٤بقومات: كضع الشخص ا٤بناسب كالكفء ُب مكانو الذم 
يناسبو، ٗبا ٱبدـ بالدرجة األكٔب الصاّب العاـ، كما تعمل على ترشيد القيادات، 

 االرتقاء ُّا، ك٧باسبة ا٤بفسدين.  ك 
كال ٱبفى أف ٦بتمعاتنا قد استشرل فيها داء احملسوبيات كالواسطات، كباتت 
ا٤بصاّب الشخصية ىي رأس األمر كعموده، فاعتلى ا٤بناصب ُب سائر اَّاالت من ليس 
بكفء، فأصبحنا نرل أطباء غّب أكفاء، كمعلمْب غّب مؤىلْب، كقضاة فاسدين، كقيٍل 

 لى ذلك ُب سائر اَّاالت، فاستشرل الفساد، كعسر العبلج.مث
                                                             

 [، كقد تقدـ.ْٔٗٔ، ٗٓالبخارم ]( صحيح ُ)
 (.ُّٗ/ُ( جامع العلـو كا٢بكم )ِ)
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كاإلصبلح إ٭با يبدأ من الوالة كالقيادات، فصبلح حا٥بم صبلح ٢باؿ الرعية،  
ككل مسؤكؿ مؤٛبن، فينبغي أف ٱبىٍتىارى األصلحى كاألتقى، دكف ٧باباة لقريب أك صديق، 

لعباده ٩با  ما شرع اهلل  أك تأثر ٔبهات، فيكوف مقصده األ٠بى: الصاّب العاـ كفق
 فيو صبلح حا٥بم. 

كقد جاء الوعيد الش ديد ُب حقٍّ من فر ط ُب األمانة فؤب  من يظلم الناس، أك من 
ليس بأىل للوالية، ككذلك ُب حقٍّ من رضي بالوالية كىو يعلم أنو ليس بكفء، كأنو 

أصلح منو كأعلم كأقـو  ليس أىبلن ٤با ككل إليو، كأنو بذلك قد اعتدل على حقٍّ من ىو
 كأنفع للخلق، فكاف ضرره بذلك خاصًّا كعامًّا.

أنو قاؿ:  عن النيب  فقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 
ُهْم  )) ـٌ يـو القيامة أفَّ َذَوائِبػَ ويٌل لألَُمَراء، ويٌل للُعَرفَاء، ويٌل لأُلَمَناء، لََيَتَمنػََّينَّ َأقْػَوا

يَّا، يَػَتَذْبَذبُوَف بين السََّماء واألرض، ولم يكونوا عملوا على كانت ُمَعلََّقًة بالثػُّرَ 
 .. كاألحاديث ُب ذلك كثّبة(ُ)((شيء

كمن أعظم صور التفريط ُب أمانة ا٢بكم: سوء استخداـ موارد الدكلة، ككسائل 
اإلعبلـ، كظلم الناس، كاستغبلؿ السلطة ُب أكل األمواؿ بالباطل، كاإلفساد ُب 

 األرض. 
 

 ظلم الحيواف:: اسابعً 
ُب اإلسبلـ على ظلم ا٤برء لنفسو كإخوانو من أبناء  كٙبرٲبو الظلمقبح  ال يقف

، كىو من ا٣بيانة ٤با أؤٛبن عليو اإلنساف من جنسو، كلكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرل
 العدؿ كالرٞبة كاإلحساف.

                                                             

(: "رجالو ثقات". كأخرجو ََِ/ٓ)  [، قاؿ ا٥بيثمئِٕٖ[، كأٞبد ]ِْٔٔأخرجو الطيالسي ]( ُ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو َُٕٔ[، كا٢باكم ]ّْْٖ[، كابن حباف ]ُِٕٔأيضنا: أبو يعلى ]

  [.َِِِْالذىيب. كما أخرجو البيهقي ]
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فكما ٰبـر على كل مكلف أف يظلم غّبه من أبناء جنسو، فكذلك ٰبـر عليو 
كما جاء   ،يذاء ا٢بيواف كتعذيبو كالقسوة عليو، كىو من أسباب كلوج النار ُب اآلخرةإ

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :عن عبد اهلل بن عمر  :ُب ا٢بديث
دخلت امرأة النار في ىرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش ))

  .(ُ)((األرض
َْ َداةهٍث ِِف حمس :قاؿ اهلل كعآب ا٢بيواف لو خصائصو كطبائعو كشعوره كما  ٌِ ا  ٌَ َو

 ًْ َراىُُس ٌْ ًٌ أَ َم
ُ
َِاَخيِّْ إَِله أ رِْض َوََل َغانٍِر يَِػرُي ِِبَ

َ
أم: ُب ا٣بلق كا٤بوت  [،ّٖ]األنعاـ: ىجساْْل

كالبعث كاالحتياج إٔب مدبر يدبر أمرىا، كُب كوهنا دالة على الصانع كمسبحة لو كما 
ٍءَّحمس: قاؿ اهلل  َََّشْ ْٞ ِٜ َِِّإَوْنَّ ِْٝسه َّيَُعجُِّحََِّبَ أم: يسبح بلساف القاؿ  [،ْْ]اإلسراء: ىجسإِل 

أك ا٢باؿ، حيث يدؿ على الصانع كعلى قدرتو كحكمتو كتنزيهو عم ا ال ٯبوز عليو، 
فبالنظر إٔب ىذا ا٤بعُب، ال ٯبوز التعرض ٥با بالقتل كاإلفناء، إال إذا كاف لدفع مضرة،   

كذبح ا٢بيوانات ا٤بأكولة كما جاء ذلك مبيننا   كقتل الفواسق ا٣بمس، أك جلب منفعة،
 ُب النصوص.

أف )) :عن رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 
نملة قرصت نبًيا من األنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى اهلل إليو: أفي أف 

 .(ِ)؟((قرصتك نملة أىلكت أمة من األمم تسبح
عآب ا٢بيواف لو خصائصو كشعوره: ما جاء عن  كمن األحاديث الدالة على أف

ر   قاؿ: أردفِب رسوؿ اهلل  عبد اهلل بن جعفر  ذات يـو خلفو، فىأىسى
ا من الناس، قاؿ: ككاف أىحىب  ما استَب بو رسوؿ اهلل  إٕبى  حديثنا ال أيحىدٍّثي بو أحدن

 فدخل حائطنا لرجل من األنص ، فنا أك حىاًئشى ٬بىٍلو ار، فإذا ٢باجتو ىىدى
 حىن  إليو، كىذىرىفىٍت عيناه، فأتاه النيب  ٝبل، فلما رأل النيب 

                                                             

  [.ِِِْ[، مسلم ]ِّْٖ، ُّّٖ، ِّٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُِِْظ لو ][، مسلم، كاللفَُّٗ( صحيح البخارم ]ِ)
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؟(( قاؿ: فجاء من َربُّ ىذا الجمل، لمن ىذا الجملفمسح ًذفٍػرىاهي فسكن، فقاؿ: ))
أًل تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة فٌبن من األنصار فقاؿ: ىو ٕب يا رسوؿ اهلل فقاؿ: ))

 .(ُ)((ىا، فإنو شكا لي أنك ُتِجيُعُو َوُتْدئُِبوالتي َملََّكَك اهلل إيا
كإف تعذيب ا٢بيواف كالقسوة عليو من أسباب كلوج النار، كما جاء ُب ا٢بديث: 

دخلت امرأة النار قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  :عن عبد اهلل بن عمر 
 .(ِ)((في ىرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض

ذيب ا٤بنهي عنها: صرب البهائم كما صح  عن ىشاـ بن زيد، قاؿ: كمن أنواع التع
دخلت مع أنس، على ا٢بكم بن أيوب، فرأل غلماننا، أك فتياننا، نصبوا دجاجة 

: -بضم أكلو- (ّ)أف تيٍصبػىرى البهائم هنى النيب  :يرموهنا، فقاؿ أنس 
ؿ العلماء: قا :أم ٙببس لَبمى حٌب ٛبوت، كأصل الصرب: ا٢ببس. قاؿ النوكم 

ًل تتخذوا شيًئا صرب البهائم أف ٙببس كىي حية؛ لتقتل بالرمي ك٫بوه، كىو معُب: ))
، أم: ال تتخذكا ا٢بيواف ا٢بي غرضنا ترموف إليو كالغرض من (ْ)((فيو الروح غرًضا

                                                             

[، كالطربا٘ب ٕٖٕٔ[، كأبو يعلى ]ِْٗٓ[، كأبو داكد ]ُْٕٓ[، كأٞبد ]ُّٕٔٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
 =[ كصححو، ككافقو الذىيب. كأخرجوِْٖٓ[،  كا٢باكم ]ْٕٗ[، كأبو عوانة ]ُُّٗب )الكبّب( ]

ص مرتفع من بناء [. قولو: )ىدفا( كل ما كاف لو شخُّٓ[، كالضياء ]ُُْٖٓأيضنا: البيهقي ]=
كغّبه. )أك حائش ٬بل( ىو النخل ا٤بلتف اَّتمع كأنو اللتفافو ٰبوش بعضو بعضا. كقاؿ ا٣بطايب: 
ا٢بائش ٝباعة النخل الصغار. )حائطا( أم: بستاننا. )كذرفت( أم: جرت. ك)ذفراه( قاؿ ا٣بطايب: 

ؿ ُب )النهاية( ذفرل البعّب: مؤخر رأسو، كىو ا٤بوضع الذم يعرؼ من قفاه. كقا :)الذفرل من البعّب(
أصل أذنو، كىي مؤنثة، كٮبا ذفرياف، كألفها للتأنيث.  ك)تدئبو( أم: تكده كتتعبو ُب العمل. انظر: 

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث ُٖٓ/ٕعوف ا٤بعبود )(، ُِ/ْ(، كشف ا٤بشكل )ِْٖ/ِنن )معآب الس
 (.ُُٔ/ِكاألثر )

 [. ِِِْمسلم ] [،ِّْٖ، ُّّٖ، ِّٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُٔٓٗ[، مسلم ]ُّٓٓ( صحيح البخارم ]ّ)
 [ عن ابن عباس. ٖٓ( صحيح مسلم ]ْ)
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ا١بلود كغّبىا. كىذا النهي للتحرٙب، كيدؿ على ذلك ما كرد من لعن من فعل ذلك  
 ..،(ُ) كما ُب حديث ابن عمر

 .(ِ)كألف األصل ُب تعذيب ا٢بيواف كإتبلؼ نفسو كإضاعة ا٤باؿ التحرٙب..
 كٱبرج جلدىا عن االنتفاع بو. ،كتصّب ميتة ال ٰبل أكلها

أيرىاهي ابن عمر - كعن أيب صاّب ا٢بنفي عن رجل من أصحاب النيب 
-،  قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل (( :من َمثََّل بذي روح، ثم لم قاؿ
 .(ّ)((َل اهلل بو يـو القيامةيتب َمثَّ 

مر  عليو ٞبار قد كيًسمى ُب كجهو فقاؿ:  أف النيب  كعن جابر 
 .(ْ)((لعن اهلل الذي َوَسَمو))

مير  عليو ٕبمار قد كيًسمى ُب  أف النيب  كُب ركاية عن جابر 
ها في أما بَػَلَغُكْم أني قد لعنت من َوَسَم البهيمة في وجهها أو ضربكجهو، فقاؿ: ))

 .(ٓ)؟(( فنهى عن ذلكوجهها
  

                                                             

( كا٢بديث ُب )الصحيحْب( عن سعيد بن جبّب، قاؿ: كنت عند ابن عمر، فمركا بفتية، أك بنفر، نصبوا ُ)
النيب من فعل ىذا؟ إف : دجاجة يرموهنا، فلما رأكا ابن عمر تفرقوا عنها، كقاؿ ابن عمر 

 [ ك٫بوه عن ا٤بغّبة بن ُٖٓٗ[، مسلم ]ُٓٓٓلعن من فعل ىذا. صحيح البخارم .]
مر على نفر من األنصار يرموف ٞبامة فقاؿ: ))ال تتخذكا الركح غرضنا((.  شعبة أف النيب 

(: "ركاه الطربا٘ب ُب ُّ/ْ[. قاؿ ا٥بيثمي )َِِٖ[، ك)األكسط( ]َٓٗأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
 سط(، ك)الكبّب(، كإسناده حسن".)األك 

 (، َُٖ-َُٕ/ُّ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ٗٗ/ٖ( نيل األكطار )ِ)
(: "ركاه أٞبد، كرجالو ِّ/ْ)  [. قاؿ ا٥بيثمئِِْ[، كابن ا١بعد ]ُٔٔٓ( أخرجو أٞبد ]ّ)

 ثقات".
 [.ُُِٕ( صحيح مسلم ]ْ)
 [.ِْٔٓ( أخرجو أبو داكد بسند صحيح ]ٓ)
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 :أف رسوؿ اهلل  ،كعند الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن ابن عباس 
 . (ُ)لعن من يسم ُب الوجو

"كأما الضرب ُب الوجو فمنهي عنو ُب كل ا٢بيواف : كقاؿ اإلماـ النوكم 
دمي أشد؛ احملَـب من اآلدمي كا٢بمّب كا٣بيل كاإلبل كالبغاؿ كالغنم كغّبىا، لكنو ُب اآل

، كرٗبا آذل (ِ)ألنو ٦بمع احملاسن مع أنو لطيف؛ ألنو يظهر فيو أثر الضرب، كرٗبا شانو
 بعض ا٢بواس. 

 . (ّ)كأما الوسم ُب الوجو فمنهي عنو باإلٝباع"
كقاؿ ُب )اَّموع(: "الوسم على الوجو منهي عنو باالتفاؽ، كىو من أفعاؿ 

 . (ْ)ا١باىلية"
، كيدخل ُب ىذا الباب: التحر  يش بْب ا٢بيوانات. كالتحريش: اإلغراء بْب القـو

أك البهائم، كالكبلب كالثّباف كا١بماؿ كالكباش كالديوؾ كغّبىا بتهييج بعضها على 
 .(ٓ)بعض. ككجو النهي أنو إيبلـ للحيوانات، كإتعاب ٥با بدكف فائدة، بل ٦برد عبث

شريعتنا، كقد علل كمن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار. كىو غّب جائز ُب 
 .(ٔ)عن ىذا بأنو ال يػيعىذٍّبي بالن ار إال رب  الن ار الرسوؿ 

                                                             

 (:  "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات".َُُ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُُِٔٗربا٘ب ُب )الكبّب( ]( أخرجو الطُ)
"الشْب: خبلؼ الزين. يقاؿ: شانو يشينو. كا٤بشاين: ا٤بعايب كا٤بقابح" الصحاح، :  ( قاؿ ا١بوىرمِ)

 (.ُِْٕ/ٓمادة: )شْب( )
 (.ٕٗ/ُْ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 (.ُٕٕ/ٔ( اَّموع شرح ا٤بهذب )ْ)
(، ٙبفة ُٓٔ/ٕ(، عوف ا٤بعبود )ٗٗ/ٖ(، نيل األكطار )َََُ/ّ( انظر: الصحاح، مادة: )حرش( )ٓ)

 (.ِٗٗ/ٓاألحوذم )
( ا٢بديث مركم عن ٞبزة بن عمرك األسلمي، كعن أيب ىريرة. حديث: ٞبزة بن عمرك األسلمي: أخرجو ٔ)

[، كأبو ِّٕٔ، كأبو داكد ][َُّْٔ[، كأٞبد ]ِّْٔ[، كسعيد بن منصور ]ُْٖٗعبد الرزاؽ ]
 = [. قاؿ ا٥بيثمئِْٕ[. حديث أيب ىريرة: أخرجو أبو داكد ]ِٔٗٗ[، كالطربا٘ب ]ُّٔٓيعلى ]
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"كٛبضي الشريعة ُب تشريع الرٞبة با٢بيواف: فتيحىرٍّـ ا٤بٍكث طويبلن على ظهره كىو 
اركبوىا سالمة، ودعوىا سالمة، وًل تتخذوىا  )) :كاقف؛ فقد قاؿ 

 .(ُ)((كراسي
ًعّبو قد لصق بًبى  عف كا٥بيزىاؿ؛ فقد مر  كٙبـر إجاعتو كتعريضو للض  

اتقوا اهلل في ىذه البهائم المعجمة، فاركبوىا صالحة، وكلوىا ))ظهره ببطنو، فقاؿ: 
 (ّ)اتقوا اهلل في ىذه البهائم، ثم اركبوىا صحاًحا، وكلوىا. كُب لفظ: ))(ِ)((صالحة
 .(ْ)((سمانًا

أف  -تقدـكما -قد جاء ُب ا٢بديث كما ٰبـر إرىاقو بالعمل فوؽ ما يػىتىحىم ل. ك 
أًل تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملََّكَك قاؿ لصاحب ا١بمل: )) النيب 

 .(ٓ)((اهلل إياىا، فإنو شكا لي أنك ُتِجيُعُو َوُتْدئُِبو
كما ٰبـر التػ لىهٍّي بو ُب الصيد، كاٚباذه ىدفنا لتعليم اإلصابة كما جاء ُب 

ًل تتخذوا شيًئا فيو قاؿ: )) أف النيب  ، ا٢بديث: عن ابن عباس
 . (ٔ)((الروح غرًضا

                                                                                                                                                                    

(: "ركاه الطربا٘ب كالبزار كفيو سعيد الرباد كٓب أعرفو، كبقية رجالو ثقات". قاؿ البزار: "قد ركم ُِٓ/ٔ)=
 (.ُُِ/ِكسعيد". كشف األستار ) من كجوه، كسعيد الرباد بصرم، ركل عنو ٞباد بن زيد

[، كابن حباف ِْْٓ[، كابن خزٲبة ]ٖٖٔ[، كا٢بارث ]َُِٕ[، كالدارمي ]ُِٗٔٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو ِْٖٔ[، كا٢باكم ]ِّْ[، كالطربا٘ب ]ُٗٔٓ]

 كإسناده حسن".  (: "ركاه أٞبد،َُْ/َُ[. قاؿ ا٥بيثمي )َُّّٔأيضنا: البيهقي ]
 [.ِْٓٓ[، كابن خزٲبة ]ِْٖٓ( أخرجو أبو داكد بإسناد صحيح ]ِ)
 ( ُب بعض النسخ: "كاركبوىا".ّ)
(: "ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح". كأخرجو أيضنا: ابن ٔٗ/ّ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُِٕٓٔ( أخرجو أٞبد ]ْ)

[، كُب َِٔٓلطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، كآْٓ[، كابن حباف ]َِْٕأيب عاصم ُب )اآلحاد كا٤بثا٘ب( ]
 [. ْٖٓ)الشاميْب( ]

 ( تقدـ.ٓ)
 [.ٖٓ( صحيح مسلم ]ٔ)
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بفتياف من  قاؿ: مر ابن عمر  ،كُب ركاية: عن سعيد بن جبّب 
قريش قد نصبوا طّبنا، كىم يرمونو، كقد جعلوا لصاحب الطّب كل خاطئة من نبلهم، 

، من فعل من فعل ىذا لعن اهلل)) :فلما رأكا ابن عمر تفرقوا، فقاؿ ابن عمر 
 .(ُ)(("لعن من اتخذ شيًئا فيو الروح غرًضا ىذا؟ إف رسوؿ اهلل 

لعن اهلل )) :"ىذا النهي للتحرٙب؛ لقولو  :قاؿ اإلماـ النوكم 
((؛ كألنو تعذيب للحيواف، كإتبلؼ لنفسو، كتضييع ًلمىالًي ًتو، كتفويت من فعل ىذا

 .(ِ)كًّى"لذكاتو إف كاف ميذىكًّى، ك٤بنفعتو إف ٓب يكن ميذى 
 أف ال تستعمل الد كىاب إال فيما جرت العادة باستعما٥با فيو:فبل ينبغي 

 قاؿ: صلى رسوؿ اهلل  جاء ُب )الصحيح( عن أيب ىريرة 
بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضربها، صبلة الصبح، ٍب أقبل على الناس، فقاؿ: ))

لناس: سبحاف اهلل بقرة (( فقاؿ افقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث
. (ّ)-كما ٮبا ٍبى  -(( فإني أومن بهذا، أنا وأبو بكر، وعمرتىكىل م، فقاؿ: ))

 .(ْ)ا٢بديث
ُب اجتناب ما توعد عليو  كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار

اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب بالنار(، ككتاب: )
 .سنة(كال

 

                                                             

 (.ُٕٗ[. بتصرؼ عن كتاب: )من ركائع حضارتنا( د. مصطفى السباعي )ص:ُٖٓٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.َِٓٔ/ٔ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )َُٖ/ُّ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
أم: ليسا حاضرين. قاؿ العلماء: إ٭با قاؿ ذلك ثقة ُّما؛ لعلمو بصدؽ  -ا٤بثلثة بفتح-( )كما ٮبا ٍب( ّ)

إٲباهنما، كقوة يقينهما، ككماؿ معرفتهما؛ لعظيم سلطاف اهلل، ككماؿ قدرتو. ففيو فضيلة ظاىرة أليب بكر 
 (.ُٖٓ/ٔ(، كانظر: فتح البارم )ُٔٓ/ُٓشرح النوكم على صحيح مسلم ) .كعمر 

 [.ِّٖٖ[، مسلم ]ّّٔٔ، ُّْٕم ]( صحيح البخار ْ)
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ػ:رذرةػاضثاطظظػاضصورة ػواضطدصراتػاضطخدراتػظذرػ
 ضؼا:ػواضتروغج

ال ٱبفى أف ٩با يندرج ٙبت مفهـو ا٣بيانة العامة: ما يلحق اإليذاء كالضرر 
بالغّب. كإيذاء الناس يتفاكت من حيث األثر كا٣بطر، كإف أشد أنواع اإليذاء كاإلضرار: 

تفتكي الٍب عظيمة إف ا٣بمر من اآلفات ال٥با؛ ف كالَبكيج كا٤بسكرات ا٤بخدرات نشر
 ؛ فهئبسًد األمة، كهتددي حضارهتا باالضمحبلؿ، كقيمها بالزكاؿ، كثركاهتا بالتلف

تفتحي أكسع أبواب الش ر، كتقود إٔب جرائمى كبّبة، كآثاـو خطّبة، فتهدـ سياج األخبلؽ، 
تؤذف با٥ببلؾ، كتقتل كتفسد الدين، كهتلك األبداف، كتضيع األمواؿ، كتدمر العقوؿ، ك 

ُب اإلنساف األمل كالطموح، كتعيق عن التوبة كا٥بداية كالت بصر. فما حل ت ُب ٦بتمع إال 
، كمن يركج ٥با.  كانتشرت فيو الرذيلة، كانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى ىذه السمـو

كال ٱبفى أف ا٤بسكرات تتفاكت من حيث األثر، فأعظمها خطرنا: ا٤بخدرات؛ ٤با 
كاملة سيطرةن   عليوفهي تسيطر  ك٤با تَبؾ من األثر على متعاطيها،ث من اإلدماف، تور 

تؤدم إٔب غياب الوعي، كإٔب االهنيار النفسي كالبد٘ب كالعقلي، فبل ىدؼ بعد ذلك 
كال غاية ُب ا٢بياة سول الظفر ُّذه السمـو مهما كاف السبيل إٔب ذلك، كمهما كاف 

 الثمن، فأم خطر فوؽ ىذا؟!
ميبيػٍّننا ٝبلةن من أضرارىا  بكافة أنواعها باجتناب ا٤بسكرات مر اهلل كقد أ

ا إٔب أف تزيْب شيرُّا كاإلغراء ُّا من عمل الشيطاف؛ لييوقع بو العدكاف  كأخطارىا، كمينىبػٍّهن
يَا حمس :كعن الصبلة، فقاؿ  ،كالبغضاء بْب ا٤بسلمْب، كيصد ىم عن ذكر اهلل 

ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَْػاِن أ ِو الشه ٍَ َْ َخ ٌِ ْزََلُم رِْجٌس 

َ
َُْصاُب َواْْل

َ
يِّْسُ َواْْل ٍَ ْ ُر َوال ٍْ ا اْْلَ ٍَ إِجه

ًْ ُتْفيُِدَٔن  ٔهُ ىََػيهُس ًُ اىَْػَداَوةَ َواْْلَْغَظاءَ ِِف  90فَاْجخَنُِت َُِس ٔكَِع ةَيْ ْن يُ
َ
يَْػاُن أ ا يُرِيُد الشه ٍَ إِجه

يِّْسِ َويَُصده  ٍَ ْ رِ َوال ٍْ َُٓٔن اْْلَ َِْخ ٌُ  ًْ جْخُ
َ
ْو أ َٓ ِ َذ ًَلة َِ الصه ِ وََغ َْ ذِْنرِ اَّلله ًْ َخ  ىجس91ُز

كقد قرهنا بعظائم أفعاؿ ا١باىلية ككبائرىا؛ للتدليل على خطرىا، [. ُٗ -َٗ]ا٤بائدة:
 كسوء مآؿ صاحبها.
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أن و أحل  الطيبات كحر ـ ا٣ببائث، كجعل ذلك من مقاصد  كقد بْب  ا٢بق  
ُّ حمس:  فقاؿ بعثة الرسل  ِي ََيُِدوَُ ه اَّله ّّمِ

ُ
ََ يَتهتُِػَٔن الرهُشَٔل انلهِِبه اْْل ِي اَّله

 َ َِْهرِ َويُِدوُّ ل ٍُ ْ َِ ال ًْ َغ ُْ ا َٓ ْػُروِف َويَِْ ٍَ ْ ًْ ةِال ُْ ُمُر
ْ
ْْنِيِو يَأ ِ َواْْلِ َراة ْٔ ًْ ِِف اِله ُْ ْهُخٔبًا ِغَِْد ٌَ ًُ ُٓ

ًُ اْلَْ  ِٓ ّيَِتاِت َويَُدّرُِم َغيَيْ   [.ُٕٓ]األعراؼ: ىجستَانَِد اىػه
الخمر أـ كا٣ببائثي تتفاكت، كا٣بمر أـ ا٣ببائث كما جاء ُب ا٢بديث: ))

الخبائث، ومن شربها لم يقبل اهلل منو صالة أربعين يوًما، فإف مات وىي في بطنو 
 . (ُ)((مات ميتة جاىلية

أعظم  كإذا تقر ر أف  ا٣ببائث تتفاكت، كأف ا٣بمر أـ ا٣ببائث، فبل شك أف
 ا٤بسكرات خطرنا: )ا٤بخدرات(. 

"كا٢بًشيشىة ٪بسة ُب األصىحٍّ، كىي حراـ  : قاؿ ابن تيميةفقد  ا٢بًشيشىةأما 
سىًكرى منها أك ٓب يىٍسكىٍر، كاٍلميٍسًكري منها حراـ باتػٍّفىاؽ ا٤بسلمْب، كضرريىىا من بعض 

 .(ِ)الوجوه أعظمي من ضرر ا٣بمر"
من أعظم ما يفتك اليـو بشباب  خدراتا٤بأنواع كسائر  ،كىذه ا٢بشيشة

ا٤بسلمْب، كىي أعظم سبلح يصدره األعداء ضدنا، كيركجها ا٤بفسدكف ُب األرض؛ 
كا١بهاد  ،ليفتكوا با٤بسلمْب، كيفسدكا شباُّم، كيعطلوىم عن اال٘باه للعمل َّتمعاهتم

كصد عدكاف ا٤بعتدين على شعوُّم كببلدىم، حٌب أصبح كثّب من شباب  ،لدينهم
٤بسلمْب ٨بدرين، عالة على ٦بتمعهم، أك يعيشوف رىن السجوف، كل ذلك من آثار ا

                                                             

[ ا١بملة األكٔب منو. قاؿ ٕٓ[، كالقضاعي ]َُْٔ[، كالدارقطِب ]ّٕٔٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُ)
(: "فيو ا٢بكم بن عبد الرٞبن البجلي أكرده الذىيب ُب )الضعفاء( كقاؿ: ٨بتلف فيو". َٖٓ/ّا٤بناكم )

 د حسن". (: "ركاه القضاعي بسنّْٗ/ُقاؿ العجلو٘ب )
 (.ِٗٓ/ٓ( الفتاكل الكربل، البن تيمية )ِ)
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ركاج تلك ا٤بخدرات كا٤بسكرات ُب ببلد ا٤بسلمْب؛ فبل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 
  .(ُ)العظيم

 من ا٤بضبلت، كىي جالبة ألنواع من الشر ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ.  -عمومنا-كا٣بمر 
مر بالعذاب بالنار ُب اآلخرة، كما جاء ُب شارب ا٣ب كقد توعد اهلل 

ـى من جىٍيشىافى، كىجىٍيشىافي من اليمن، فسأؿ   عن جابرو  ا٢بديث: أف  رجيبلن قىًد
، فقاؿ الن يب   الن يب   عن شرابو يشربونو بأرضًهم من الذ رىة، يقاؿ لو: اٍلًمٍزري
: ((؟َأَو ُمْسِكٌر ىو،))  قاؿ: نعم، قاؿ رسوؿ اهلل: (( ُّكل

ـٌ، إفَّ على اهلل  َعْهًدا لمن يشرُب الُمْسِكَر أف َيْسِقَيُو من ِطيَنة  ُمْسِكٍر َحَرا
أك  ((،َعَرُؽ َأْىل النَّارِ ))قالوا: يا رسوؿ اهلل، كما طينةي ا٣بباؿ؟ قاؿ:  ((،اْلَخَباؿ

 .(ِ)((ُعَصارَُة َأْىل النَّار))
ُب  (ا٣بباؿ)ك. من الد ـ كالص ديدما يسيل عنهم  :عيصىارىةي أىل الن ار( أمك)

 .(ّ)كيكوف ُب األفعاؿ كاألبداف كالعقوؿ ،الفسادي  :األصل
عن عبد اهلل بن يسار، عن كمن الوعيد الشديد الوارد فيها: ما جاء ُب ا٢بديث: 

ثالثة ًل ينظر اهلل )) :سآب بن عبد اهلل، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 وثالثة ًل  .ؽُّ لوالديو، والمرأُة اْلُمتَػَرجَّْلة، والدَّيُّوثإليهم يـو القيامة: العا

 .(ْ)((يدخلوف الجنَّة: العاؽُّ لوالديو، والمدِمُن على الخمر، والمنَّاُف بما أعطى

                                                             

 (.ِْٓ -ُْٓ/ ِانظر: ا٤بلخص الفقهي، للشيخ صاّب الفوزاف ) (ُ)
 [.ََِِ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.َُّ/ٖحاشية السيوطي على سنن النسائي ) (ّ)
 [، كالركيا٘بٔٓٓٓ[، كأبو يعلى ]ِِٔٓ[، كالنسائي ]ََٓٔ[، كالبزار ]َُٖٔأخرجو أٞبد ] (ْ)

[، كقاؿ: ِْْ[، كا٢باكم ]ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ََُْ]
 (: "ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".ُْٖ/ٖ"صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب. قاؿ ا٥بيثمي )
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 عن جابًر بًن عبد اهلل، كما جاء ُب ا٢بديث: ا٣بمر بيعى كقد حر ـى الش ارعي 
 ـَ بيع )): أنو قاؿ إف اهلل ورسولو ((. كُب لفظ: ))الخمرإف اهلل ورسولو َحرَّ

ـَ بيع الخمر، والَمْيَتِة والخنزير واألصناـ  .(ُ)((َحرَّ
لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في ))قالت:   عن عائشةك 

ـَ التجارةَ  ،على الناس  الرّْبَا، قرأىا رسوؿ اهلل  .(ِ)((في الخمر ثم َحرَّ
 ج األبرار(.كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هن

ا  اء العضاؿ خّبه من العبلج، كتكوف ببناء األجياؿ بناءن سليمن كالوقاية من ىذا الد 
يغرس ُب الن اشئة القيمى كاألخبلؽ الفاضلة، كال يكوف البناء سليمنا إال  بالرجوع إٔب 

لطلب ا٥بداية كالعافية، كاالستعانة بو، ٍب ؛ العقيدة الصحيحة، كاللجوء إٔب اهلل 
خذ بأسباب السبلمة من النأم عن مواطن الفتنة، كقرناء السوء، كاغتناـ األكقات، األ

كملئها بالعلم النافع، كالعمل الصاّب، كتعقب أككار اإلجراـ، كإنزاؿ العقاب بصين اع 
 .  الفساد، ك٘بار األركاح، كا٤بركجْب ٥بذه السمـو

ية تبْب خطر ىذه كمن كسائل الوقاية من ىذا الداء: اإلسهاـ ُب ٞببلت توع
، كتوضح آثارىا.   السمـو

أما عبلج ا٤بريض ا٤بصاب ُّذا الداء فبل يقتصر فيو على ا١بانب ا١بسدم 
فحسب، بل ال بد  من العبلج النفسي، كالبحث عن الدكافع كا٤بسببات، كإعادة تأىيل 

 .ا٤بريض حٌب يكوف ذا نفع ُب ٦بتمعو
 

  

                                                             

 [.ُُٖٓ[، كمسلم ]ِْٔٗ، ِِّٔ( أخرجو البخارم ]ُ)
 [.َُٖٓ[، كمسلم ]ّْْٓ، ِْْٓ، ُْْٓ، َْْٓ، ِِِٔ، َِْٖ( أخرجو البخارم ]ِ)
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 :ػخغاظظػاضطضمػ:ػػرذرةػاضتادطظاضصورةػ
قاؿ:  -التابعي ا١بليل -الزىرم  مالك بن أنس، عن ابن شهابجاء عن 

النيب  بى كأد   ، الذم أىد بى بو نىًبي وي   اهلل إف ىذا العلم أىدىبي "
   و بو ، كىو أمانة اهللتى أم   إٔب رسولو لًيػيؤىدٍّيىوي على ما أيدٍّمى إليو، فمن

 .(ُ)"اهلل و كبْب ا فليجعلو أمامو حيج ةن، فيما بين٠بع علمن 
رٍّؼى البعضي كبلـى اهلل  كخيانة العلم أك يقولوا ما ال يعلموف، أك  ،بأف ٰبي
 أك ينافقوا، أك يداىنوا، أك يدلسوا على الناس. ،يكتموا ما أنزؿ اهلل 

التبليس على الناس كإضبل٥بم، كذلك: بتحريف الكلم كقد تقدـ أف من ا٣بيانة: 
 فتاء من غّب رسوخ ُب العلم، أك بسبب: سوء التبليغ.عن مواضعو، أك بالتصدر لئل

، كعدـ اإلتقاف، ٩با يلحق هاهل بفقها١بصنعة مع  (ِ)كمن خيانة العلم: امتهاف
اإليذاء كالضرر بالناس ُب معاشهم كمعامبلهتم كأبداهنم، كيعد ذلك من اإلفساد ُب 

 األرض. 
 :تتفرع على النحو التالي وخيانة العلم 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(، تاريخ ُِّ)ص: اإل٤باع إٔب معرفة أصوؿ الركاية(، ٖٕ /ُ) ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ)
 (.ّٔ)ص: عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، أليب معرفة علـو ا٢بديث(، ّٗٓ/ٓٓدمشق )

  .اٚبذ مهنة ، أم:)امتهن(يقاؿ:  (ِ)

 اإلعالـ. ووسائل ونحوىا والكتابة القوؿ خالؿ من الكلمة خيانة: أوًًل 
التزوير ثانًيا: كتماف الحق و 

 على الناس. والتدليس
ثالثًا: عدـ العمل 

 بالعلم.
 رابًعا: اًلبتداع.

خامًسا: الجهل المركب 
 والمفاىيم الخاطئة.

الجهل بفقو   سادًسا: سوء التبليغ. سابًعا: 
، وعدـ إتقاف المهنة

 ا.العمل به
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 ووسائل ونحوىا والكتابة القوؿ خالؿ من الكلمة خيانة: أوًًل 
 اإلعالـ:

إف من أشنع صور ا٣بيانة: )خيانة العلم( من حيث من يَبتب عليها من 
الض بلؿ، كاإلضبلؿ، كاإلفساد ُب األرض، ك٣بيانة العلم صور متعددة، منها: )خيانة 

٥بم، كذلك: بتحريف الكلم عن الكلمة( من خبلؿ التبليس على الناس كإضبل
مواضعو، أك بالتصدر لئلفتاء من غّب رسوخ ُب العلم، أك بسبب: سوء التبليغ..إٔب غّب 

 ذلك.
"قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء، فاهلل  : قاؿ اإلماـ الغزإب

 "ا٤بستعاف، كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركر(ُ) . 
يل اَّذكب حفظو اهلل: "ُب ظركفنا ا٢باضرة يكثر تعاطي قاؿ شيخنا إ٠باعك 

إف العبد لََيَتَكلَُّم بالكلمة، ما يَػَتبػَيَُّن ما فيها، يهوي مهلكات قد تكوف من نوع: ))
 .(ِ)((بها في النار، أبعد ما بين المشرؽ والمغرب

ككبلـ ُب أمور األمة يلبس ثوب  كبلـ ُب الدين بغّب علم. كمن ىذا الباب:
ككبلـ  ككبلـ فيو اهتاـ الناس كسوء الظن ُّم. صبيات مع قصر النظر كضيق األفق.الع

كأغلب ما تكوف ىذه ا٤بهلكات ُب  فيو إرجاؼ كٚبويف يؤدم إٔب اليأس كالقنوط.
 مناخ من الغركر بالنفس، أك الغركر ٔبماعة ٨بصوصة، أك الغركر ٗبنهج ٨بصوص"اىػ.

  

                                                             

 (.ُِ/ُإحياء علـو الدين ) (ُ)
 [.ِٖٖٗ[، كمسلم ]ْٕٕٔأخرجو البخارم ] (ِ)
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ا من ا٤بسلمْب بفعلو كال قػىٍوؿكمن شأف ا٤بسلم أف ال يػيٍؤًذمى أىحى  كما جاء ُب   ،دن
المسلم من قاؿ: )) عن النيب  ا٢بديث: عن عبد اهلل بن عمرك 

 . (ُ)((َسِلَم المسلموف من لسانو ويده، والمهاجر من ىجر ما نهى اهلل عنو
قاؿ: قالوا يا رسوؿ اهلل، أم اإلسبلـ أفضل؟  كُب ركاية: عن أيب موسى 

 .(ِ)((المسلموف من لسانو، ويدهَسِلَم من قاؿ: ))
"معناه: ا٤بسلم الكامل، كليس ا٤براد نفي أصل  :قاؿ اإلماـ النوكم 

اإلسبلـ عن من ٓب يكن ُّذه الصفة، بل ىذا كما يقاؿ: العلم ما نفع، أك العآب زيد، 
أم: الكامل أك احملبوب، ككما يقاؿ الناس العرب، كا٤باؿ اإلبل، فكلو على التفضيل ال 

 .(ّ)صر"للح
فقلت: يا  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل  كعبد اهلل بن مسعود 

((، قلت: ٍب ماذا يا الصالة على ميقاتهارسوؿ اهلل، أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ: ))
أف َيْسَلم ((، قلت: ٍب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))بر الوالدينرسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))

 .(ْ)((، ٍب سكت، كلو استزدتو لزاد٘بالناس من لسانك

                                                             

[ عن أيب ا٣بّب،  أنو ٠بع عبد اهلل بن عمرك بن العاص َْ[. كُب ركاية عند مسلم ]َُصحيح البخارم ] (ُ)
  يقوؿ: إف رجبل سأؿ رسوؿ اهلل  أم ا٤بسلمْب خّب؟ قاؿ: ))من سلم ا٤بسلموف

 من لسانو كيده((.
 [. ِْ] [، مسلمُُصحيح البخارم ] (ِ)
 (.َُ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 [. قاؿ ا٥بيثميْٕٗٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َِٖٗ[، كالطربا٘ب ]َٕٔأخرجو الشاشي ] (ْ)

 (َُ/َُّ ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب عمرك بن عبد اهلل النخعي، كىو" :)
 ثقة".
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قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل حدثِب بأمر  سفياف بن عبد اهلل الثقفي كعن 
((، قلت: يا رسوؿ اهلل ما أىٍخوىؼي ما ٚبىىاؼي قل رَبَّْي اهلُل ثم استقمأعتصم بو، قاؿ: ))

، فىأىخىذى بلسىاًف نػىٍفًسو، ٍب قاؿ: ))  .(ُ)((ىذاعىلىي 
 ف اهلل إقاؿ: )) عن رسوؿ اهلل  كعن ا٤بغّبة بن شعبة 

ًعا وَىاِت، وَكرِه لكم ثالثًا: ِقيَل  ـَ عليكم: عقوَؽ اأْلُمََّهات، وَوْأَد البنات، وَمنػْ َحرَّ
 . (ِ)((وقَاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة الماؿ

إف اهلل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن أيب ىريرة 
، وًل تشركوا بو شيًئا، يرضى لكم ثالثًا، ويكره لكم ثالثًا، فيرضى لكم: أف تعبدوه

وأف تعتصموا بحبل اهلل جميًعا وًل تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، 
 .(ّ)((وإضاعة الماؿ
(( ىو اإلكثار من الكبلـ، كاإلرجاؼ، ٫بو قوؿ وَكرِه لكم: ِقيَل وقَاؿقولو: ))

نبيو على ترؾ . كقيل: فيو ت(ْ)الناس: قاؿ فبلف، كفعل فبلف، كا٣بوض فيما ال ينبغي
 .(ٓ)ا٣بوض ُب أخبار الناس، كتتبع أحوا٥بم، كحكاية أقوا٥بم كأفعا٥بم

                                                             

[، كقاؿ: َُِْ[،  كالَبمذم ]ِّٕٗ[، كابن ماجو ]ُُْٖٓ[، كأٞبد ]ُِّٕأخرجو الطيالسي ] (ُ)
"حديث حسن صحيح، كقد ركم من غّب كجو عن سفياف بن عبد اهلل الثقفي" كأخرجو أيضنا: ابن 

[ كصححو، ككافقو الذىيب، كما ْٕٖٕ[، كا٢باكم ]ّٔٗٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٗٗٔٓحباف ]
 [.ِْٕٓأخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 [.ّٗٓ[، مسلم ]ِِٕٗ، ّْٕٔ، ٕٓٗٓ، َِْٖ، ُْٕٕح البخارم ]صحي( ِ)
عنا كىىات(( هنى أف ٲبنع الرجل ما توجو عليو من ا٢بقوؽ، أك يطلب ما ُُٕٓمسلم ]( صحيح ّ) [. ك))كمىنػٍ

 ال يستحقو.
 (.ُّٓ/ٕ(، ا٤بنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك )ُّٓ/ٔانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ْ)
(، مرقاة ُُ/ُِ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ِّٗ/ٓ: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )( انظرٓ)

 (.َِّٖ/ٕا٤بفاتيح )



 

475 
 

(( فا٤بعُب ُب قيل ويكره لكم قيل وقاؿ"كأما قولو: )) :كقاؿ ابن عبد الرب 
ا اٍلغىلىطي، -كاهلل أعلم-كقاؿ   : ا٣بوض ُب أحاديث الناس الٍب ال فائدة فيها، كإ٭با جيل هى

، كًغيبىةه،   كما ال ييٍكتىبي فيو حىسىنىةه، كال سىًلمى القائلي، كا٤بٍستىًمعي فيو من سىيًٍّئو.كحىٍشوه
 قاؿ الشاعر:

 (ُ)كمػن ال ٲبًلكي الش فتًْب ييٍسػػػحىٍق          ًبسيػػػوء الل ػٍفظ مػن ًقيلو كقىاؿى      
 كقاؿ أبو العتاىية: 

 ػٍمًت إال  عػن ٝبيلو تػىقيوليوي كبالص   عليكى ما يػىٍعًنيكى من كيلٍّ ما تػىرىل          
نيا بػػػػزادو مػػػن الت ػػػقىى        .(ّ)"(ِ)فػكلٌّ ُّا ضيفه كًشيكه رىًحيليوي      تػىزىك ٍد من الػػػػد 

"كىذا النهي ال بد من تقييده بالكثرة الٍب ال يؤمن  :كقاؿ ابن دقيق العيد 
ع ا٤بفاسد من غّب تعيْب، كاإلخبار كا٣بطأ، كالتسبب إٔب كقو  (ْ)ا٣بٍىطىلمعها كقوع 

كفى بالمرء كذبًا أف ))أنو قاؿ:  باألمور الباطلة، كقد ثبت عن النيب 
: ال يكوف إمامنا من حدث بكل ما (ٔ)، كقاؿ بعض السلف(ٓ)((ُيَحدَّْث بكلّْ ما َسِمعَ 

 .(ٕ)ما ٠بع"
                                                             

كقيل: )كقل خّبا أك اصمت كانو عما*** هناؾ الشرع من قيل كقاًؿ(. انظر: صيد األفكار ُب األدب ( ُ)
(. )فأقلل من لقاء الناس (. كقيل: )لقاء الناس ليس يفيد شيئنا***سول ا٥بذياف من قيل كقاؿّٔٓ/ِ)

(، غذاء ُُْ/ِإال***ألخذ العلم أك إصبلح حاؿ(. انظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )
 (.ْٕٔ/ِاأللباب ُب شرح منظومة اآلداب )

 ىػ[.  َُْٔ(، دار بّبكت للطباعة ]ّٕٔديواف أيب العتاىية )ص: (ِ)
 (.ٕٗٓ/ ٖاالستذكار ) (ّ)
الفاسد ا٤بضطرب، كقد )خىًطلى( ُب كبلمو ك)أىٍخطىلى( أم: أىٍفحىش. انظر: الصحاح، )ا٣بٍىطىلي(: ا٤بنطق  (ْ)

 (.ُٖٓٔ/ْللجوىرم، مادة )خطل( )
 [.ْ( ]َُ/ُ( صحيح مسلم )ٓ)

قاؿ مسلم ُب )صحيحو(: "أخربنا ابن كىب، قاؿ: قاؿ ٕب مالك: اعلم أنو ليس يسلم رجل حدث بكل  (ٔ)
 [.ْ( ]ُُ/ُدث بكل ما ٠بع. صحيح مسلم )ما ٠بع، كال يكوف إماما أبدا كىو ٰب

 (.ِِّ/ُإحكاـ األحكاـ ) (ٕ)
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َأْيَمُن اْمِرٍئ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن عىًدمٍّ بن حاًب  
. "أم: أعظم ما ُب جوارح (ُ)((، قاؿ كىب: يعِب: لسانوْشَأُمُو ما بين لحييووأَ 

اإلنساف ٲبننا، أم: بركة، كأعظم ما فيها شؤمنا، أم: شرًّا. فقولو: )أٲبن( بضم ا٤بيم، من 
" ، كىو الش ر   .(ِ)اليمن، كىو الربكة، ك)أشأـ( با٥بمزة بعد الشْب، من الشـؤ

جب أف اإلنساف يهوف عليو التحفظ كاالحَباز "كمن الع :قاؿ ابن القيم 
من أكل ا٢براـ كالظلم كالزٗب كالسرقة كشرب ا٣بمر، كمن النظر احملـر كغّب ذلك، 
كيصعب عليو التحفظ من حركة لسانو، حٌب ترل الرجل يشار إليو بالدين كالزىد 

، ينزؿ با كالعبادة، كىو يتكلم بالكلمات من سخط اهلل  لكلمة ال يلقي ٥با باالن
الواحدة منها أبعد ٩با بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب، ككم ترل من رجل متورع عن الفواحش 

 كالظلم، كلسانو يفرم ُب أعراض األحياء كاألموات، كال يبإب ما يقوؿ.
كإذا أردت أف تعرؼ ذلك فانظر فيما ركاه مسلم ُب )صحيحو( من حديث 

جبلن قاؿ: كاهلل ال حىد ثى أف ر  أف رسوؿ اهلل  جيٍندب بن عبد اهلل 
من ذا الذي يَػَتأَلَّى َعَليَّ أف ًل أغفر لفالف، يغفر اهلل لفبلف، كإف اهلل تعأب قاؿ: ))

 . فهذا العابد الذم قد عبد اهلل (ّ)((فإني قد غفرت لفالف، وأحبطت عملك
 ما شاء أف يعبده، أحبطت ىذه الكلمة الواحدة عملو كلو.

تكلم بكلمة  :ٍب قاؿ أبو ىريرة  ٫بو ذلك، كُب حديث أيب ىريرة 
 . (ْ)أكبقت دنياه كآخرتو"

                                                             

[. قاؿ ا٥بيثمي ُٖٗ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُٕٕٓ[، كابن حباف ]ّّٕ( أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ُ)
  (: "رجالو رجاؿ الصحيح".ََّ/َُ)

 (.ُٓٔ/ّفيض القدير ) (ِ)
 (: ا٢باًلف، ك)اأٍلىٍليىة(: اليمْب.[. ك)اٍلميتىأىٕبٍّ ُِِٔصحيح مسلم ] (ّ)
  (.َُٔ -ُٗٓظر: ا١بواب الكاُب، البن القيم )ص:ان (ْ)
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يقوؿ:  ٠بع رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 
إف العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يَِزؿُّ بها في النار أبعد مما بين ))

 .(ُ)((المشرؽ
يلقي لها باًًل، يرفعو  إف العبد ليتكلم بالكلمة من رضواف اهلل، ًلكُب ركاية: ))

اهلل بها درجات، وإف العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل، ًل يلقي لها باًًل، يهوي 
 .(ِ)((بها في جهنم

إف العبد ليتكلم بالكلمة، ينزؿ بها في النار أبعد ما بين كعند مسلم: ))
ا فيها، إف العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين م. كُب ركاية: ))(ّ)((المشرؽ والمغرب

 .(ْ)((يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرؽ والمغرب
(( معناه: ال يتدبرىا كيفكر ُب قبحها، كال يتطلب معناىا، ما يتبين فيهاقولو: ))

أم: ال يثبتها بفكره كال يتأملها حٌب يتثبت فيها، كال ٱباؼ ما يَبتب عليها، كىذا  
ناه كالكلمة الٍب يَبتب عليها إضرار كالكلمة عند السلطاف كغّبه من الوالة، أك مع

 .(ٓ)مسلم ك٫بو ذلك
"كال أعلم خبلفنا أف الكلمة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث  :قاؿ ابن عبد الرب 

كا٤بعُب ُب ذلك ٩با يرضي اهلل ك٩با يسخطو أهنا  . كمن سخط اهلل ،من رضواف اهلل
 . (ٔ)فيسخط اهلل" أك بالشر كالباطل ا٤بقولة عند السلطاف با٣بّب، فّبضى اهلل 

                                                             

 [.ْٕٕٔالبخارم ]( صحيح ُ)
 [.ْٖٕٔم ]( صحيح البخار ِ)
 [.ِٖٖٗ( ]ْٗم )( صحيح مسلّ)
 [.ِٖٖٗ( ]َٓح مسلم )( صحيْ)
 (.َُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
 (.ٓٓٓ -ْٓٓ/ٖ( االستذكار )ٔ)
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"كقاؿ أىل العلم: ىي الكلمة عند السلطاف بالبغي  :كقاؿ ابن بطاؿ 
أهنا  . كنقل عن ابن كىب (ُ)كالسعي على ا٤بسلم، فرٗبا كانت سببنا ٥ببلكو"

 .(ِ)التلفظ بالسوء كالفحش
وىل َيُكبُّ الناس في النار على وجوىهم أو على )) :كقاؿ 

 .(ّ)؟((سنتهممناخرىم إًل َحَصاِئُد أل
"ُب ىذا ا٢بديث حث على حفظ اللساف، فينبغي  :قاؿ اإلماـ النوكم 

٤بن أراد أف ينطق أف يتدبر ما يقوؿ قبل أف ينطق، فإف ظهرت فيو مصلحة تكلم، كإال 
 .(ْ)أمسك"

"ا٤براد ٕبصائد األلسنة: جزاء الكبلـ احملـر كعقوباتو؛  :كقاؿ ابن رجب 
ملو ا٢بسنات كالسيئات، ٍب ٰبصد يـو القيامة ما زرع، فمن فإف اإلنساف يزرع بقولو كع

زرع خّبنا من قوؿ أك عمل، حصد الكرامة، كمن زرع شرًّا من قوؿ أك عمل، حصد 
ا الندامة.  غدن

كظاىر ا٢بديث يدؿ على أف أكثر ما يدخل بو الناس النار: النطق بألسنتهم؛ 
كيدخل  ،ب عند اهلل فإف معصية النطق يدخل فيها: الشرؾ، كىي أعظم الذنو 

بغّب علم، كىو قرين الشرؾ، كيدخل فيها: شهادة الزكر  فيها: القوؿ على اهلل 
كيدخل فيها: السحر، كالقذؼ، كغّب ذلك من  ،الٍب عدلت اإلشراؾ باهلل 

                                                             

 (.ُٕٖ -ُٖٔ/َُ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
 (.ُُّ/ُُ( فتح البارم )ِ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح".  كأخرجو ُِٔٔ[، كالَبمذم ]ّّٕٗ[، كابن ماجو ]َُِِٔأخرجو أٞبد ] (ّ)

[، كقاؿ: ّْٖٓ] [، من ركاية أيب كائل عن معاذ. كا٢باكمَُُّّأيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]
 ="صحيح على شرط الشيخْب". ككافقو الذىيب. من ركاية ميموف بن أيب شبيب، عن معاذ. كللحديث

(: "أخرجو الَبمذم كصححو، كابن ٕٗٗ)ص:  طرؽ، كقد أخرجو غّب كاحد. قاؿ العراقي=
 ماجو، كا٢باكم، كقاؿ: صحيح على شرط الشيخْب".

 (.ُُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ْ)



 

479 
 

الكبائر كالصغائر؛ كالكذب كالغيبة كالنميمة، كسائر ا٤بعاصي الفعلية ال ٱبلو غالبنا من 
 .(ُ)يكوف معينا عليها"قوؿ يقَبف ُّا 

النطق باللساف ُب  :فأكثر ما يدخل بو الناس النار، كٯبلب سيٍخطى اهلل 
ل ، كقد دؿ  على ذلك أيضنا: حديث أيب ىريرة  قاؿ: سئل  الفحش كفيما ال ٰبًى

تقوى اهلل، وحسن عن أكثر ما يدخل الناس ا١بنة، فقاؿ: )) رسوؿ اهلل 
 .(ِ)((الفم والفرجخل الناس النار، فقاؿ: ))((، كسئل عن أكثر ما يدالخلق

"كأكثر ببلء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم، فمن سلم : قاؿ ابن بطاؿ 
 .(ّ)من ضرر ىذين فقد سلم"

  :كمن آفات اللساف: ا٣بوض ُب الباطل، قاؿ عبد اهلل بن مسعود 
 . (ْ)((أكثرىم خوًضا في الباطل :أكثر الناس خطايا يـو القيامة((

من السبلمة كالعافية: أف ال يكثرى اإلنسافي الكبلـى، كأف يَبؾى ما ال يعنيو، كأف ال ك 
، كأف يػيٍعرض عمن ٱبوض فيو. كقد من كاف يؤمن جاء ُب ا٢بديث: )) ٱبوضى ُب باطلو

  .(ٓ)((باهلل واليـو اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت
 ت عن الشر. قيل: )أك( فيو ٗبعُب: الواك، كا٤بعُب: فليقل خّبنا كليصم

  

                                                             

 (.ُْٕ/ ِجامع العلـو كا٢بكم ) (ُ)
[ ََِْ[، كالَبمذم ]ِْْٔ[، كابن ماجو ]ِْٗ[، كالبخارم ُب )األدب( ]َٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

[ كقاؿ: "صحيح ُٕٗٗ[، كا٢باكم ]ْٕٔكقاؿ: "صحيح غريب". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
  [.َِٓٓهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]اإلسناد". ككافقو الذىيب. كما أخرجو البي

 (.ِْٖ/ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ّ)
[،  كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ْٕٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َُٓ( أخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ]ْ)

(: ََُْ(: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات". كقاؿ العراقي )ص:َّّ/َُ[. قاؿ ا٥بيثمي )َُُّٕ]
 الطربا٘ب موقوفنا على ابن مسعود بسند صحيح". "أخرجو 

 [. ْٖ، ْٕ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ْٕٓٔ، ُّٖٔ، ُّٔٔ، ُّٓٔ، َُٗٔ، َُٖٔالبخارم ]( صحيح ٓ)
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 أك يسكت عن شر يعاقب عليو.  ،كقيل: معناه: فليقل خّبنا يثاب عليو
 .(ُ)((من حسن إسالـ: المرء تركو ما ًل يعنيوكُب ا٢بديث: ))

كالذم ال يعنيو: كل ما ال تعود عليو منو منفعة لدينو كال آلخرتو، كالذم يعنيو ما 
 . (ِ)ٱباؼ فيو فوات األجر

إذا أصبح رفعو قاؿ: )) عن أيب سعيد ا٣بيٍدرًمٍّ كقد جاء ُب ا٢بديث: 
ابن آدـ فإف األعضاء ُكلَّها ُتَكفُّْر اللّْساَف فتقوؿ: اتَِّق اهلل فينا فإنما نحن بك، فإف 

 .(ّ)((استقمت استقمنا وإف اعوججت اعوججنا
، فإف استقاـ استقامت، كإف اعوج اعوجت.  "فاللساف أكثر األعضاء عمبلن

مفاسد يتعذر إحصاؤىا. ال تتكلم ٗبا يهجس ُب نفسك من الوساكس؛ كلكثرة الكبلـ 
فإنك غّب مؤاخذ بو ما ٓب تتلفظ أك تصمم أك ال تتفوه ٗبا سَبه اهلل عليك؛ فإف التوبة 
، كالعفو عنو أقرب كقوعنا. كىذا ما ٓب يتعلق بالكبلـ مصلحة كإببلغ  منو أرجى قبوالن

كأمر ٗبعركؼ كهني عن منكر، كتعليم علم شرعي،  ،كرسولو  عن اهلل 

                                                             

(: "أخرجو الَبمذم، كقاؿ: غريب، كابن ماجو من حديث: أيب ىريرة. كىو عند ُُّٖقاؿ العراقي )ص: (ُ)
ديث مركم عن أيب ىريرة، كعن علي بن ا٢بسْب مالك من ركاية علي بن ا٢بسْب مرسبل" اىػ. فا٢ب

. حديث أىب ىريرة: أخرجو ابن ماجو ] [، كقاؿ: "غريب". قاؿ ُِّٕ[، كالَبمذم ]ّٕٔٗمرسبلن
[، كالبيهقي ُب ِِٗ(، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]ّّْاإلماـ النوكم: "حديث حسن" األذكار )ص:

علي بن حسْب: أخرجو معمر بن أيب  (. حديثِْٔ/ُْ[، كابن عساكر )ّّْٔ)شعب اإلٲباف( ]
[، كالطربا٘ب ُب ُِّٖ[، كالَبمذم ]ُّٕٕ[، كأٞبد ]ِّّٓ[، كمالك ]َُِٕٔعمرك راشد ]

[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ََُٖ[، ك)الصغّب( ]ّٗٓ[، ك)األكسط( ]ِٖٖٔ)الكبّب( ]
 د ك)الكبّب( ثقات".(: "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الثبلثة( كرجاؿ أٞبُٖ/ٖ[ قاؿ ا٥بيثمي )ِّْٔ]

 (.ُْٓ -ُْْ/ ِانظر: حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب ) (ِ)
[، كعبد بن ٞبيد َُُٖٗ[، كأٞبد ]ِِّّ( ا٢بديث ركم مرفوعنا كموقوفنا. ا٤برفوع أخرجو الطيالسي ]ّ)

[.  ْٓٗٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُُٖٓ[، كأبو يعلى ]َِْٕ[، كالَبمذم ]ٕٗٗ]
[، كقاؿ: "ا٤بوقوؼ أصح". كأخرجو َِْٕ(، كالَبمذم ]ِّٓ/ِكا٤بوقوؼ أخرجو ىناد ُب )الزىد( )

  [.ُِأيضنا: ابن أيب الدنيا ُب )الصمت كآداب اللساف( ]
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كإصبلح بْب الناس ك٫بو ذلك من كل أمر ديِب أك دنيوم يَبتب على السكوت عنو 
 . (ُ)فوت مصلحة"

أنو اآللة ُب إعطاء ا٤بعارؼ كالتوجيو  -إف استعمل ُب ا٣بّب-كمن شرؼ اللساف 
بو ذكر "كأما اللساف: فإ٭با خلق لتكثر  :كاإلرشاد كالتوعية. قاؿ اإلماـ الغزإب 

إٔب طريقو، كتظهر بو ما ُب ضمّبؾ  كتبلكة كتابو، كترشد بو خلق اهلل  اهلل 
من حاجات دينك كدنياؾ. فإذا استعملتو ُب غّب ما خلق لو، فقد كفرت نعمة اهلل 

  فيو، كىو أغلب أعضائك عليك كعلى سائر ا٣بلق، كال يكب الناس ُب النار
ظهر عليو بغاية قوتك حٌب ال يكبك ُب قعر على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم. فاست

 .(ِ)جهنم"
ُب كل عضو من أعضاء اإلنساف أمانة. فأمانة اللساف: أف ال  كهلل 

 .(ّ)يستعملو ُب الكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالكفر، كالبدعة، كالفحش، كغّبىا
"اللساف من نعم اهلل العظيمة كلطائف صنعو الغريبة؛  :قاؿ اإلماـ الغزإب 

إنو صغّب ًجٍرميوي عظيم طاعتو كجيٍرميو؛ إذ ال يستبْب الكفر كاإلٲباف إال بشهادة اللساف، ف
 كٮبا غاية الطاعة كالعصياف.

بىةى اللساف ، كأٮبلو مرخى العناف سلك بو الشيطاف ُب كل (ْ)كقاؿ: فمن أطلق عىذى
لن اسى ُب الن ار ميداف، كساقو إٔب شفا جرؼ ىار، إٔب أف يضطره إٔب البوار، كال يىكيب  ا

على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم، كال ينجو من شر اللساف إال من قيده بلجاـ 
                                                             

(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن ُْٕ/ُ(، التيسّب )ُْٗ/ُ( انظر: فيض القدير )ُ)
 (.ْٖٖ/ِحقائق السنن( )

 (.ّٓ -ِٓة ا٥بداية، أليب حامد الغزإب )ص:بداي (ِ)
(، الزكاجر عن اقَباؼ ِّٗ/ُ(، ا٣بازف )ّّْ/ِ(، غرائب القرآف )َُٗ/َُ( انظر: مفاتيح الغيب )ّ)

 (.ّْْ/ُالكبائر )
بىةي اللساف: طىرىفيو الدقيق. انظر: الصح (ْ) بىات ألسنتهم. كعىذى بىةى لسانو، كا٢بق على عىذى اح، يقاؿ: ما أىرىؽ  عىذى

 (.ّٖٔ/ُ(، كانظر: أساس الببلغة )ُٖٕ/ُللجوىرم، مادة: )عذب( )
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الشرع، فبل يطلقو إال فيما ينفعو ُب الدنيا كاآلخرة، كيكفو عن كل ما ٱبشى غائلتو ُب 
عاجلو كآجلو. كأعصى األعضاء على اإلنساف اللساف؛ فإنو ال تعب ُب إطبلقو، كال 

يكو. كقد تساىل ا٣بلق ُب االحَباز عن آفاتو كغوائلو، كا٢بذر من مصائده مؤنة ُب ٙبر 
ةَّيَُِّْٚنَّحمس :. قاؿ اهلل (ُ)كحبائلو، كإنو أعظم آلة الشيطاف ُب استغواء اإلنساف" َٜ

ََّيذِيسٌَّ ََّررِيٌت ي١ِْ ََِّلَ َّإِل  ٤ٍََّْٓل ْٞ رٍّ [. ُٖ]ؽ:َّىجسِٜ فإذا كاف ما تكل م بو العبدي من خّبو كشى
ديوانو مقر رنا عند حضور اٍلمىًلًك ا٤بتعاؿ فالبلـز لو اإلمساؾ عن فيضيوؿ  مكتوبنا ُب

 .(ِ)فضبلن عن ا٢براـ الكبلـ؛ لئبل يعَبيو ا٣بجلة من اهلل 
َّاْْل٣ََْصَّحمس :عن ا١بهر بالكبلـ السيء فقاؿ  كقد هنى اهلل  ُ َّاَّلل  َلَُُّيِتُّ

ََّوََكَّ َٛ ِ َُّهٚ ْٞ َٜ َّ ٤ِْلَّإِل  َٔ َّاْٙ َٞ ِٜ ٤ءَِّ ةثِةلعُّ ًٝ ًًةََّيِٚي ََّظِٝي ُ  كقاؿ  [.ُْٖ]النساء: ىجسَنَّاَّلل 
يا عائشة، متى َعِهْدتِِني َفحَّاًشا، إف َشرَّ الناس عند اهلل منزلة )) :لعائشة 

 . (ّ)((يـو القيامة: من تركو الناس اتػَّْقاَء َشرّْه
 كقد فصلتي القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )آفات اللساف(.

من خبلؿ كسائل اإلعبلـ، كىذه  (خيانة الكلمة)كمن أنواع ا٣بيانة ا٤بضلة: 
 ا٣بيانة تكوف من خبلؿ: الكذب كالتضليل كالتزكير كالتدليس.

كمن جهة  ،دخل فيما تقدـ من ظلم من أيسند إليو الفعل كىو غّب كفءت كىي
 من أىسند الفعل إٔب غّب أىلو.

كيج ألفكار اإلعبلـ يفقد دكره اإلٯبايب عندما يعمل على تزييف الوعي، كالَب ك  
األحداث على خبلؼ مسارىا الطبيعي كا٤بوضوعي؛ فإف  مزيفة، أك باطلة، أك توجيو

اإلعبلـ السليب أك ا٤بصلحي لو سياسات ُب توجيو ا٢بدث، مع أف ا٤بوضوعية 
 كا٤بصداقية تقتضي أف  ا٢بدث ىو الذم ينبغي أف يوجو القناة أك اإلعبلـ.

                                                             

 (.َُٖ/ّإحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ُٖٓ/ّانظر: بريقة ٧بمودية ) (ِ)

 [.َِّٔ( صحيح البخارم ]ّ)



 

483 
 

ص كدأب على إشاعة العقلية الٍب تيصدٍّؽ كتعمل الدعاية اإلعبلمية ا٢بديثة ٕبر 
كتستسلم، كعلى ىدـ ركح النقد، كنشر ركح االنقياد. كقليبلن ما ٪بد ُب كسائل اإلعبلـ 

 من يستهدؼ إٯباد أفضل الطرؽ لزيادة الوعي، كتقوٙب األفكار ا٤بضللة.
ـ كبا٤بقابل فإف لئلعبلكاإلعبلـ ا٥بابطي كا٤بًضل  من عوامل اإلفساد ُب األرض، 

اإلٯبايب ا٥بادؼ دكرنا كبّبنا ُب نشر الوعي، كالتآلف بْب أبناء اَّتمع، كشرائحو ا٤بختلفة،  
كما أف لو دكرنا ُب الَبشيد كالتثقيف، كتنمية ا٤بعرفة، كاإلسهاـ ُب اإلصبلح بكافة 

كحينما يسعى ٫بو ٙبقيق ىذه األىداؼ فإنو يعد  عامبلن من عوامل  أشكالو كجوانبو.
 .كا٥بدايةاإلصبلح، كالتوعية، التجديد ك 

فمن أسباب الوقاية من آفات اإلعبلـ ا٥بابط، كاإلمدادات السرطانية للمذاىب 
السليمة لؤلكالد كالطبلب على الصدؽ  الَببيةي : الفكرية ا٤بضلة، كللغزك الفكرم كالثقاُب

ة، كتشملي كالر قابة ا٢بكيمة على األكالد ُب البيت كا٢بيٍّ كا٤بدرس كاألخبلؽ الفاضلة،
اإلشراؼى على كسائل التواصل، كالتشجيعى على متابعة اإلعبلـ ا٥بادؼ، كالت حذير من 
اإلعبلـ ا٤بضلٍّ، كحظرى ا٤بواقع الٍب تثّبي الغرائز، كتركٍّج للفساد األخبلقي، أك للغلوٍّ ُب 

كزجرىم عن كل خلق أك قوؿ قبيح، كالبحث عن احملاضن الَببوية الٍب تيعرؼ الدٍّين. 
باستقامة القائمْب عليها، كحسن مناىجها؛ لتكوف نعم العوف على التبصر ُب أمر 

 .الدين كالدنيا، كإخبلص العمل هلل 
كال يػيٍقتىصر ُب صور خيانة الكلمة على ما كاف نطقنا باللساف، بل يشمل كذلك: 

حيث إف الكتابة كاإلشارة..، كا٣بيانة بالكتابة يقاؿ فيها ما قيل ُب النطق باللساف من 
اإلنساف ييسأؿ عما خطو قلمو، فبل ينبغي لغّب متأىل أف يتصدر للكتابة كالتأليف دكف 
، كدكف أف يكوف قلمو قلم  أف يفقو آليات كمناىج البحث، كدكف دراية ٗبقدمات العلـو
صدؽ كعدؿ كإرشاد، ال ألجل مصلحة دنيوية، كال ألجل فبلف من الناس يوجهو 

 كٲبلي عليو.
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لكتابة تشمل كذلك ما كاف كتابة ُب كسائل التواصل، كنشر ٤بقاالت كا٣بيانة ُب ا
 دكف ٙبقق كال تبصر.

 
 :على الناس التزوير والتدليسو  : كتماف الحقثانًيا

كال  ،إف العآب ٰبمل أمانة عظيمة، كىي: أمانة التبليغ للناس من غّب كتماف
 كال ٙبريف. ،تزكير

؛ ٤با فيو من الغش جاءت النصوص ٧بذٍّرة من أنواعو من اكقد  لكتماف ا٤بذمـو
، فمن -كال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف-كا٣بداع، كإخفاء ا٢بق، كإضبلؿ الناس 

 :   .(كتماف الحق)الكتماف احملـر
: اتباع ا٥بول، كالرغبة ُب ٙبصيل ا٤بصاّب كا٤بنافع والباعث على كتماف الحق

 ّب االقتصادية أك الش خصية.الدنيوية، أك ا٣بوؼ على ا٤بكانة أك القيادة أك ا٤بصا
ككتماف ا٢بق أعم أنواع الكتماف كأخطرىا، فهو يشمل كتماف الشهادة، ككتماف 

 العيب ُب البيع كالشراء، ككتماف العلم، ككتماف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. 
 كبياف ذلك على النحو التإب:

 تقدـ بيانو.فقد  (كتماف الشهادة)أما 
البَػيػَّْعاف بالخيار ما فقد جاء ُب ا٢بديث: )) (ي البيع والشراءالكتماف ف)كأما 

َفرَّقَا-لم يَػتَػَفرَّقَا،  فإف صدقا َوبَػيػََّنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف   -أو قاؿ: حتى يَػتػَ
، كا٤بعُب: إف كتما شيئنا ٩با ٯبب اإلخبار بو شرعنا  (ُ)((كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
كإخفاء ا٢بقيقة. كالقاعدة: أف الصدؽ أساس ُب  كاف ذلك من الغش كا٣بداع،

-التعامل، فبل ينبغي أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش كا٣بداع 
 .-كال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف

                                                             

 [.ُِّٓ[، مسلم ]َُُِ، َِِٖ، َِٕٗ( صحيح البخارم ]ُ)
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(  فقد جاءت النصوص ٧بذٍّرة من التقاعس أك السكوت عن كتماف العلمكأما )
؛ ٤با فيو من إخفاء ا٢بق، كالصدٍّ -الناسمع القدرة على ذلك، كعند حاجة -البياف 

درة على البياف، كحاجة الناس عن ا٥بداية، كالسكوت عن الباطل كا٤بنكر كالظلم مع الق
. كقد يؤكؿ إٔب اإلضرار بالعامة، كٛبادم الباطل، كتشويو ا٢بقائق كا٤بفاىيم  ذلكإٔب

  كالقيم، كزيادة الظلم.
يانة، ككاف جامعنا للعلم ببل  فإذا ٚبل ى العآب عن األمانة، كساءى  منو القصد كالدٍّ

عمل، مفارقنا للقيم اإلنسانية، يكتم ا٢بق، كيغش ا٣بلق، فمثل ىذا قد توع ده اهلل 
  :ةَّثَي ٠ ةهَُّل٠ِٚ ةِسَّحمسبقولو َٜ ًِْسَّ ََّب ْٞ ِٜ َّاْْلَي٠َِّةِتََّوال٣َُْسىَّ َٞ ِٜ َْٟضَْلَةَّ

َ
ةَّأ َٜ ٤َنَّ ُٝ َّيَْسُذ َٞ ِي َّاَّل  إِن 

ِٗذََّ َّاْٙ ِي٤٠ُنََِِّف َّالًل  ُٛ ٣ُُ٠ ًَ ََّويَْٚ ُ َّاَّلل  ُٛ ٣ُُ٠ ًَ َّيَْٚ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ ر منو النيب   [.ُٗٓ]البقرة: ىجسةِب كحذ 
 (( :إنما أخاؼ على أمتي األئمة المضلينبقولو))(ُ) كمن ىنا حرص .

"إف ىذا  :أسبلفنا أف ال يأخذكا العلم إال عن الثقات األمناء. قاؿ ابن سّبين 
 .(ِ)م ن تأخذكف دينكم"العلم دين، فانظركا عى 

٠ًةَّحمس :كقاؿ  َٝ ََّث َّث١ِِ وَن ََّويَْؼََتُ َِٗذةِب َّاْٙ َٞ ِٜ َّ ُ َّاَّلل  َْٟضَل
َ
َّأ ة َٜ َّ ٤َن ُٝ َّيَْسُذ َٞ ِي َّاَّل  إِن 

حََِّوَلَّيُضََّ َٜ َّي٤ََْمَّاَِْٙٔية ُ َّاَّلل  ُٛ ٣ُ ُٝ ِ َّاَل ةَرََّوَلَّيَُسّٚ َّإِل  ْٛ ُز٤َُٚنَِِّفَّبُُم٣ِِٟ٤
ْ
ةَّيَأ َٜ َّ َٕ ِ وَٙه

ُ
َّّكِي٣ََِِّٓٚيًًلَّأ ْٛ

ٌَّٛ ِِل
َ
َّأ ََّيَشاٌب ْٛ ُب كتبو من  أم: إف الذين ٱبيٍفوف ما أنزؿ اهلل  [،ُْٕ]البقرة: ىجسَول٣َُ
كغّب ذلك من ا٢بق، كٰبرصوف على أخذ عوض قليل من  ،صفة ٧بمد 

عرض ا٢بياة الدنيا مقابل ىذا اإلخفاء، ىؤالء ما يأكلوف ُب مقابلة كتماف ا٢بق إال  نار 
يـو القيامة؛ لغضبو كسخطو عليهم،   يكلمهم اهلل جهنم تتأجج ُب بطوهنم، كال

على  كال يطهرىم من دنس ذنوُّم ككفرىم، ك٥بم عذاب موجع. كقد عاب ا٢بق 

                                                             

[، كقاؿ: "حسن ِِِٗ[، كالَبمذم ]ِِْٓ[، كأبو داكد ]ُِٓ[، كالدارمي ]ِِّّٗ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[، كأبو نعيم ُْٕٔ[، كابن حباف ]ِٗٔ[، كالركيا٘ب ]ْٔٓصحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن أيب عاصم ]

 [.ُُٔٔ(، كالشهاب ]ِٖٗ/ُِب )ا٢بلية( )
 (.ُْ/ُ( مقدمة صحيح مسلم )ِ)



 

486 
 

َّحمس :الذين يكتموف ما بينو للناس من البينات كا٥بدل فقاؿ  َٛ َذ َٖ َّ ْٞ  ٝ َِّم ُٛ ْهَٚ
َ
َّأ ْٞ َٜ َو

َِّ َّاَّلل  َٞ ِٜ َّ َِّي٠َْسهُ َِٗذةَبَّحمسكيقوؿ:  [.َُْ]البقرة: ىجسَػ٣َةَدةً َّاْٙ ود٤ُا
ُ
َّأ َٞ ِي َّاَّل  ِٜيَسةَق َّ ُ َّاَّلل  َرَش

َ
َّأ ِإَوذْ

َُّ١َٟ٤ ُٝ  [.ُٕٖ]آؿ عمراف: ىجسَْلُبَيِّن٠ُ ١َُّل٠ِٚ ةِسََّوَلَّدَْسُذ
قاؿ النيب  كا٢باصل أف كتماف العلم الذم يبْب ا٢بق ٧بظور إذا أمكن إظهاره،

: ((من سئل عن علم فكتمو ألجمو اهلل يـو القيامة بلجاـ من نار))(ُ). 
ُب بياف حاؿ أىل الكتاب من كتماف ما ُب كتاُّم:  قاؿ ابن تيمية 

"كىذه حاؿ أىل الكتاب ُب كتماف ما ُب كتاُّم من األلفاظ يتأك٥با بعضهم، كٯبعلها 
كغّب ذلك. فإف ألفاظ  ،بعضهم متشاُّا، كىي دالئل على نبوة ٧بمد 

كف كتابنا عند أىل الكتاب ال التوراة كاإل٪بيل كسائر كتب األنبياء، كىي بضع كعشر 
ٲبكنهم جحد ألفاظها، لكن ٰبرفوهنا بالتأكيل الباطل، كيكتموف معانيها الصحيحة عن 

 .(ِ)عامتهم"
ةَّحمس :كقاؿ اهلل  ًٔ ََِّصِي َِّإَون  ْٛ ب٠َْةء٢َُ

َ
ًْص٤َُِِنَّأ ةََّح َٝ َٖ ًْص١َُٟ٤َُِِّ َِٗذةَبََّح َّاْٙ ُٛ َّآدَي٠َْة٢ُ َٞ ِي اَّل 

َّاِْلََّ ٤َن ُٝ ُذ ْٗ ََِّلَ ْٛ ٣ُْ٠َِّٜ ٤َن ُٝ ًَْٚ ََّح ْٛ َّو٢َُ  ْ146ََّّ َٞ ََتِي ْٝ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّ  ٞ َّدَُس٤َج ًَََِّل َٕ ِ ََّربّ ْٞ ِٜ َّ ُّْ  ىجس147اِْلَ
 [.ُْٕ -ُْٔ]البقرة:

أنو قاؿ: أنا  -ككاف من علماء اليهود كأحبارىم-كركم عن عبد اهلل بن سبلـ 
يب  ٓب؟ قاؿ: أل٘بٍّ لستي أشيك  ُب ٧بمدو أنو ن :أعلم بو مِب بابِب، فقاؿ لو عمر 

                                                             

[ ُٕٕٓ[، كأٞبد ]ِّْٓٔ[، كابن أيب شيبة ]ِٕٓٔ( ا٢بديث أخرجو غّب كاحد، فقد أخرجو الطيالسي ]ُ)
[، كالَبمذم ّٖٓٔ[، كأبو داكد ]ُُِٔب غّب موضع، كلو طرؽ حسنة كصحيحة، كابن ماجو ]

[، ّٕ[، كابن األعرايب ]ّّٖٔ[، كأبو يعلى ]ِٕٗٗ[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو البزار ]ِْٗٔ]
رجو أيضنا: [ كصححو، ككافقو الذىيب. كأخّْْ[، كالطربا٘ب ُب غّب موضع، كا٢باكم ]ٓٗكابن حباف ]

 [.ُُِٔالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 (ُْٓ/ُٔ( ٦بموع الفتاكل )ِ)
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. فقد اعَبؼ من ىداه اهلل من أحبارىم كهذا (ُ)اهلل. كأما كلدم فلعل  كالدتو قد خانت
معرفة  من علماء النصارل أهنم عرفوه  العآب ا١بليل، كٛبيم الدارم 

٤نََّحمسال يتطرؽ إليها الشك.  ُٝ ًَْٚ ََّح ْٛ َّو٢َُ  ْ ٤َنَّاِْلَ ُٝ ُذ ْٗ ََِّلَ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ ةَّ ًٔ ََِّصِي  أنو ا٢بق الذم ىجسِإَون 
 ال مرية فيو.

ككذلك فإف السكوت عن بياف ا٢بق كإظهاره قد يكوف سببنا ُب امتناع كصولو 
 إٔب كثّبين، أك يصل ال على حقيقتو.

تركوا الذب  عن ا٢بق؛ خوفنا من   "كلو أف  العلماء: قاؿ ابن الوزير 
 .(ِ)كبلـ ا٣بلق، لكانوا قد أضاعوا كثّبنا، كخافوا حقّبنا"

"كمنهم من يَبؾ التكلم با٢بق كاإلرشاد إليو ٨بافة الضرر  :كقاؿ الشوكا٘ب 
من تلك الدكلة كأىلها، بل كعامتها؛ فإنو لو تكلم بشيء خبلؼ ما قد علموا عليو 
كنشركه ُب الناس ٣بشى على نفسو كأىلو كمالو كعرضو، كمنهم من يَبؾ التكلم با٢بق 

 .(ّ)٧بافظة على حظ قد ظفر بو من تلك الدكلة من ماؿ كجاه"
إف  سبب ركاج البدع: "أف يعمل ُّا العواـ كتشيع فيهم  :كقاؿ الشاطيب   

كتظهر، فبل ينكرىا ا٣بواص، كال يرفعوف ٥با رؤكسهم، كىم قادركف على اإلنكار فلم 
يفعلوا، فالعامي من شأنو إذا رأل أمرنا ٯبهل حكمو يعمل العامل بو فبل ينكر عليو 

، أك أنو مشركع ٖببلؼ ما إذا أنكر عليو فإنو يعتقد أحد، اعتقد أنو جائز كأنو حسن
أنو عيب، أك أنو غّب مشركع، أك أنو ليس من فعل ا٤بسلمْب. ىذا أمر يلـز من ليس 
ـى  بعآب بالشريعة؛ ألف مستنده ا٣بواص  كالعلماء ُب ا١بائز أك غّب ا١بائز. فإذا عىًد

                                                             

(، تفسّب البيضاكم َِّ/ُ(، الكشاؼ )ُّ/ِ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُٕٔ/ُانظر: تفسّب أيب السعود ) (ُ)
(، تفسّب ا٤بنار ّّْ/ُ(، غرائب القرآف )َُُ/ْ(، الرازم )ْٗ/ُ(، تفسّب النسفي )ِْْ/ُ)
(ِ/ُٕ.) 

 (.ِِّ/ ُ( )ِْ/ُصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم )( العواِ)
 (. ِٔ( أدب الطلب كمنتهى األرب )ص:ّ)
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عدـ خوؼ ا٤بنكر ككجود القدرة اإلنكار ٩بن شأنو اإلنكار، مع ظهور العمل كانتشاره ك 
 .(ُ)عليو، فلم يفعل، دؿ عند العواـ على أنو فعل جائز ال حرج فيو"

كا٤بداىنة أثرىا عظيم ُب التلبيس على كثّب من العامة، كفيها ما فيها من الغش 
كالنفاؽ. كا٤بداىنة  ىي أف ترل منكرنا كتقدر على دفعو كٓب تدفعو؛ حفظنا ١بانب 

 .(ِ)غّبه، أك لقلة مباالة الدينمرتكبو، أك جانب 
عم الفساد، كظهرت البدع، كخفيت  -كاهلل-"فقد  :قاؿ اإلماـ الذىيب 

السنن، كقل القواؿ با٢بق، بل لو نطق العآب بصدؽ كإخبلص لعارضو عدة من علماء 
 .(ّ)"-فبل حوؿ كال قوة إال باهلل-الوقت، ك٤بقتوه كجهلوه 

ل بالعلم، ابتلي بثبلث: إما موت يذىب من ٖب :كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ 
 .(ْ)علمو، كإما ينسى، كإما يلـز السلطاف، فيذىب علمو

ُب )أحكاـ القرآف(: "كحقيقة اإلدىاف:  قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب 
إظهار ا٤بقاربة مع االعتقاد للعداكة؛ فإف كانت ا٤بقاربة باللْب فهي مداىنة، كإف كانت 

مداراة، أم: مدافعة. كقد ثبت ُب الصحيح: عن عائشة مع سبلمة الدين فهي 
  أنو استأذف على النيب (( :ائذنوا لو، بئس أخو رجل فقاؿ

((، فلما دخل أالف لو الكبلـ، فقلت لو: يا رسوؿ اهلل؛ العشيرة ىو، أو ابن العشيرة
 يا عائشة إف شر الناس منزلة: منقلت ما قلت، ٍب ألنت لو ُب القوؿ؟ فقاؿ ٕب: ))

 .(ٓ)((تركو أو َوَدَعُو الناس اتقاء فحشو

                                                             

 .(ٕٗٓ/ِ( االعتصاـ )ُ)
 (.ْْٕ(، قواعد الفقو )ص:ُْٔ/ّ(، دستور العلماء )ْٓٔ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ِ)
 (.َُِ/ُُسّب أعبلـ النببلء ) (ّ)
(، ِِ/ُٔ(، هتذيب الكماؿ )ّٖٗ/ٖ(، سّب أعبلـ النببلء )ُٓٔ/ٖاء، أليب نعيم )( انظر: حلية األكليْ)

 (.ُٖٓ(، ا٤بعجم، البن ا٤بقرئ )ص:ِٖٖ/ْ(، تاريخ اإلسبلـ )ِْْ/ِّتاريخ دمشق )
 [. َٖٕٓ، َٕٕٓ، ٖٓٔٓ( صحيح البخارم ]ٓ)
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مثل المداىن في حدود اهلل والقائم قاؿ: )) كقد ثبت أف النيب 
عليها كمثل قـو استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا، وأصاب بعضهم 
أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أف يستقوا الماء على الذين في أعالىا فمنعوىم، 

ا الماء في أسفل السفينة، فإف منعوىم نجوا، وإف تركوىم ىلكوا فأرادوا أف يستقو 
 .(ُ)(("جميًعا

كما التبس ا٢بق  على كثّبين إال بسبب ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب 
من ذلك  فقاؿ  الظا٤بْب كمداىنتهم، كثأثر العام ة ُّم؛ فلذلك حذ ر ا٢بق  

: ََّٞحمس ِي ٤٠ُاَّإََِلَّاَّل  َٖ ْوِِلَةءََََّّوَلَّدَْص
َ
َّأ ْٞ ِٜ َِّ َُّدوِنَّاَّلل  ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةََُّٙس َٜ َّاَل ةُرََّو ُٛ ُس َٝع  ٤اََّذَذ ُٝ َهَٚ

ونََّ ََّلَُّت٠ََْصُ  ٛ  [.ُُّ]ىود: ىجسُث
فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب الن هي عن الوقوؼ مع الظآب كتأييده، كقد 

٦بر د ا٤بيل إٔب  ذىب أكثر ا٤بفسٍّرين ُب تفسّبىا إٔب أف  اهلل تعأب ينهى ا٤بؤمنْب عن
الظا٤بْب، كىو معُب قليب خفي، لو مظاىرىم كآثاره، كمعلـو أف  ذلك يقتضي من باب 

 أكٔب النهي عم ا فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب كتأييده ُب أعمالو، كنصرتو كإعانتو.
"كىذه اآلية أصل ُب سد ذرائع الفساد احملققة أك  :قاؿ اإلماـ ابن عاشور 

 .  (ِ)ا٤بظنونة"
"الركوف حقيقتو: االستناد كاالعتماد كالسكوف إٔب الشيء : كقاؿ القرطيب 

معناه: ال تودكىم كال تطيعوىم. ابن جريج: ال ٛبيلوا  :كالرضا بو. قاؿ قتادة 

                                                             

ٍدًىًن ُب حدكد [ بلفظ: ))مثل ا٤بِٖٔٔ(. كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( ]َّٓ/ْ( أحكاـ القرآف )ُ)
اهلل..(( ا٢بديث. كبلفظ: ))مثل القائم على حدكد اهلل كالواقع فيها كمثل قـو استهموا على سفينة(( 

[، كالطربا٘ب ُب َُّ[. كا٢بديث أخرجو أيضنا: ابن حباف ]ُِّٔا٢بديث. )صحيح البخارم( ]
 [.ْٖٗ)الصغّب( ]

 (. ُٖٕ/ُِ( التحرير كالتنوير )ِ)
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إليهم. أبو العالية: ال ترضوا أعما٥بم؛ ككلو متقارب. كقاؿ ابن زيد: الركوف ىنا: 
 .(ُ)ىم"اإلدىاف، كذلك أال ينكر عليهم كفر 

كالركوف ىو ا٤بيل، كىو أيضنا: اَّاملة، كإعانة ىذا الظآب على ظلمو، كأف تزيٍّن 
للناس ما فعلو ىذا الظآب. كآفة الدنيا ىي الركوف للظا٤بْب؛ ألف  الركوف إليهم إ٭با 
يشجعهم على التمادم ُب الظلم، كاالستشراء فيو. كأدٗب مراتب الركوف إٔب الظآب أال  

ن ظلم غّبه، كأعلى مراتب الركوف إٔب الظآب أف تزيٍّن لو ىذا الظلم، كأف تزيٍّن ٛبنعو م
للناس ىذا الظلم. كأنت إذا استقرأت كضع الظلم ُب العآب كلو ٘بد أف آفات 
اَّتمعات اإلنساني ة إ٭با تنشأ من الركوف إٔب الظآب، لكنك حْب تبتعد عن الظآب، 

ن  أن ك ٓب تيعٍرض عنو إال  ألن ك كاثق بركن شديد كتقاطعو أنت كمن معك، فلسوؼ يظ
آخر، فيتزلزؿ ُب نفسو؛ حاسبنا حساب القو ة الٍب تركن إليها، كُب ىذا إضعاؼ لنفوذه، 

 . (ِ)كُب ىذا عزلة لو كردع لعلو يرتدع عن ظلمو
كتب أخ لو ُب الدين إليو:   -كىو من ىو-السلطاف   ك٤با خالط الزىرم  

 كإياؾ أبا بكر من الفًب، فقد أصبحت ٕباؿ ينبغي ٤بن عرفك أف يدعو لك "عافانا اهلل
ٗبا فهمك اهلل من كتابو  اهلل كيرٞبك، أصبحت شيخنا كبّبنا، كقد أثقلتك نعم اهلل 

ا٤بيثاؽ على العلماء،  كليس كذلك أخذ اهلل  ،كعلمك من سنة نبيو 
َّدََّحمس :قاؿ اهلل  َّل٠ِٚ ةِسََّوَل ١َٟ٤ََُّْلُبَّيِن٠ُ ١ُ ُٝ كاعلم أف  أيسر ما  [.ُٕٖ]آؿ عمراف: ىجسْسُذ

ارتكبتى كأخف  ما احتملت: أنك آنست كحشة الظآب، كسهلت سبيل الغي بدنوٍّؾ 
، حْب أدناؾ اٚبذكؾ قطبنا تدكر عليك رحى باطلهم،  ٩بن ٓب يؤٌد حقًّا كٓب يَبؾ باطبلن

٥بم، ييدخلوف الشك  كجسرنا يعربكف عليك إٔب ببلئهم، كسلمنا يصعدكف فيك إٔب ضبل
بك على العلماء، كيقتادكف بك قلوب ا١بهبلء، فما أيسر ما عم ركا لك ُب جنب ما 

                                                             

(، ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية ٕٓٔ/ِ(، كانظر: فتح القدير، للشوكا٘ب )َُٖ/ٗ)( تفسّب القرطيب ُ)
 (.ِّٔ/ٔ(، فتح البياف ُب مقاصد القرآف )ّْٕٗ/ٓ)

 (. ُّْٓ/ ُ( انظر: تفسّب الشيخ الشعراكم )ِ)
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خر بوا عليك، كما أكثر ما أخذكا منك ُب جنب ما أفسدكا عليك من دينك، فما 
٤َٚاةََّحمسفيهم:   يؤمنك أف تكوف ٩بن قاؿ اهلل َفةُي٤اَّْالؿ 

َ
َّأ ٌُ ََّرْٚ ْٛ ًِْس٢ِ َََِّّٜٞب َُ ََِزَٚ

ة ََّديًّ ٤َن ُٔ َّيَْٚ َََِّع٤َْف ٤٣َاِت َّالؼ  ْ ٤ا ًُ َج فإنك تعامل من ال ٯبهل، كٰبفظ  [؟ٗٓ]مرٙب: ىجسَوات 
عليك من ال يغفل، فداك دينك فقد دخلو سقم، كىٓبء زادؾ فقد حضر السفر 

ةءَِّحمسالبعيد،  َٝ رِْضََّوَلَِِّفَّالع 
َ
ٍءَِِّفَّاْْل َََّشْ ْٞ ِٜ َِّ َّاَّلل  ةََُّيَِْفَّلََعَ َٜ  .(ُ)"[ّٖ]إبراىيم: ىجسَو

"قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء، فاهلل  :كقاؿ اإلماـ الغزإب 
 . (ِ)تعأب ا٤بستعاف، كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركر"

"ىذا ىو ذلك الزماف الذم قد استؤب فيو الباطل على  :كقاؿ القرطيب 
األحكاـ، كرضي بذلك منهم ا٢بق، كتغلب فيو العبيد على األحرار من ا٣بلق، فباعوا 

ا٢بكاـ، فصار ا٢بكم مكسنا، كا٢بق عكسنا ال يوصل إليو كال يقدر عليو. بدلوا دين 
 .(ّ)اهلل، كغّبكا حكم اهلل، ٠ب اعوف للكذب أكالوف للسحت"

"كالناس ُب القرآف أقساـ: قـو شغلوا بالَبدد على : كقاؿ العبلمة ا٤بناكم 
ـ شغلوا ٗبا حبب إليهم من دنياىم، كقـو منعهم من الظلمة كأعواهنم عن تدبره، كقو 

فهمو سابق معرفة آراء عقلية انتحلوىا، كمذاىب حكمية ٛبذىبوا ُّا، فإذا ٠بعوه تأكلوه 
ٗبا عندىم، فيحاكلوف أف يتبعهم القرآف ال أف يتبعونو، كإ٭با يفهمو من تفرغ من كل ما 

على كبلـ  ْب علو  كبلـ اهلل سواه؛ فإف للقرآف علوًّا من ا٣بطاب يعلو على قوان
  .(ْ)خلقو"

                                                             

(، َُٔ/ِ(، صفة الصفوة )ُٗ/ِ(، السراج ا٤بنّب )ُْٓ/ُِ(، ركح ا٤بعا٘ب )َْٗ/ِانظر: الكشاؼ ) (ُ)
 (.ِْٔ/ّ(، حلية األكلياء )ُّْ/ِ(، إحياء علـو الدين )ُْ/ِِدمشق )تاريخ 

 (.ُِ/ُ( إحياء علـو الدين )ِ)
 (.ُِِٖالتذكرة بأحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة )ص: (ّ)
 (.  َِْ/ٔ( فيض القدير )ْ)
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كقد قيل: صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس، كإذا فسدا فسد الناس: 
  العلماء كاألمراء.

 :كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ 
  (ُ)كرىبػػاهنا؟ سػػػػػػػػوء كأحبػػػػػػار    ا٤بلػػػػػػػوؾ إال الػػدين أفسػػػػػد كىل    

"فإذا نظرنا إٔب فساد الرعية كجدنا سببو:  :الدمشقي قاؿ ابن النحاس 
فساد ا٤بلوؾ، كإذا نظرنا إٔب فساد ا٤بلوؾ كجدنا سببو: فساد العلماء  كالصا٢بْب، كإذا 
نظرنا إٔب فساد العلماء كالصا٢بْب كجدنا سببو: ما استؤب عليهم من حب ا٤باؿ 

الدنيوية ُب أياـ ا٤بلوؾ كاألمراء  . كُب )تفسّب ا٤بنار(: "كأما أعماؿ النفاؽ(ِ)كا١باه"
الظا٤بْب الفاسقْب، فإهنا تكوف أكثر ركاجنا كنتاجنا من أعماؿ الصادقْب ا٤بخلصْب. كال 
دليل على فساد ا٤بلوؾ كاألمراء كالرؤساء أدؿ من تقريبهم للمنافقْب ا٤بتملقْب منهم، 

 .(ّ)كإبعادىم للناصحْب الصادقْب عنهم"
ماء ثبلثة: عآب استنار بنوره كاستنار بو الناس، فهذا "العل :كقاؿ ابن القيم 

كعآب استنار بنوره، كٓب يستنر بو غّبه، فهذا  ،من خلفاء الرسل ككرثة األنبياء 
إف ٓب يفرط كاف نفعو قاصرنا على نفسو، فبينو كبْب األكؿ ما بينهما، كعآب ٓب يستنر 

كبسطتو للناس فتنة ٥بم، كبسطة األكؿ بنوره كال استنار بو غّبه، فهذا علمو كباؿ عليو، 
 .(ْ)رٞبة ٥بم"

كمن تأمل حاؿ كثّب من ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر كجد أهنم قد ركنوا إٔب الظلمة 
كمالوا إليهم كل ا٤بيل، كتسابقوا  ،ا٤بستكربين، ككثقوا ُّم أكثر من ثقتهم برُّم 

ا٣بذالف، كٚبلف ، كىذا من أعظم أسباب الذؿ ك -كلو بسحق إخواهنم-على إرضائهم 

                                                             

 (.ٕٔ( ديواف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ )ص:ُ)
 (.ٖٔ من أفعاؿ ا١باىلْب )ص:( تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْبِ)
 (.ْْٔ/َُ( تفسّب القرآف ا٢بكيم )تفسّب ا٤بنار( )ّ)
 (.ِِٖ/ّ( مدارج السالكْب )ْ)
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عن ا٤بسلمْب، كتسلط أعدائهم عليهم؛ فإف من عادة الظلمة  نصر اهلل 
 ا٤بستكربين أف يزدادكا علوًّا كجورنا كلما زين ٥بم علماء السوء قبيح أفعا٥بم. 

ا : قاؿ ا٢بافظ الذىيب  "قد كاف عبد اهلل بن علي ملكنا جبارنا، سفاكن
يصدعو ٗبر ا٢بق، ال كىخىٍلق   األكزاعي للدماء، صعب ا٤براس، كمع ىذا فاإلماـ

من علماء السوء الذين ٰبيىسٍّنيوف لؤلمراء ما يقتحموف بو من الظلم كالعىٍسف، كيقلبوف 
 .(ُ)أك يسكتوف مع القدرة على بياف ا٢بق" -قاتلهم اهلل-٥بم الباطل حقًّا 

عن بعض األكامر كالنواىي  لقد أراد كفار )مكة( أف يصرفوا النيب 
من االفتتاف ُّم، كالتنازؿ عن شيء من  نبيو  رآنية، فحذ ر اهلل الق

الدين إرضاء ٥بم؛ ألف ذلك من الركوف إليهم، كتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا 
لو  معصـو من الوقوع ُب ذلك، كلكن خطاب اهلل  كاآلخرة، كالنيب 

ألحد، فيكوف ذلك ركوننا بذلك ىو خطاب ألمتو؛ لئبل يَبكوا شيئنا من دينهم؛ إرضاء 
ِإَوْنَََّكُدواَّحمسكيقع ا٣بذالف عليهم بسببو:  ،يتخلف بو نصره  إٔب غّب اهلل 

َُشوَكََّرِٚيًًلَّ ََتَِيََّيَٚي٠َْةََّدْْيَهَُِّإَوًذاََّلَت  ّْ َِّْلَ َٕ وَْخي٠َْةَّإَِِلْ
َ
ِيَّأ َّاَّل  ِٞ ََّي َٕ ذ٤٠َُِٟ

ّْ ْن73َََِّّلَ
َ
َول٤ََْلَّأ

َّدََّ َِّْٖسَت ْس َٔ ََّٙ َّزَب ذ٠َْةَك ََِّٓٚيًًل ََّػيْبًة ْٛ َّإَِِل٣ِْ ُٞ 74ََّّصَْز َُ ًْ َّوَِف ِ َّاِْلََيةة َُ ًْ َِّف َذْر٠َةَك
َ
ََّْل إِذًا

ََّيَٚي٠َْةََِّٟؿًْياَّ َٕ َ ََّلَََّتُِسَّل  ٛ ةِتَُّث َٝ َٝ
ْ  [.ٕٓ-ّٕ]اإلسراء:  ىجس75ال

مبيننا مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كخطر  كقاؿ اإلماـ الغزإب 
بعد: فإف  األمر با٤بعركؼ كالن هي عن ا٤بنكر ىو القطب إغفاؿ ىذا الواجب:" أما 

لو النبيْب أٝبعْب، كلو طوم  األعظم ُب الدين، كىو ا٤بهم الذم ابتعث اهلل 
بساطو كأٮبل علمو كعملو؛ لتعطلت النبوة، كاضمحلت الديانة، كفشت الضبللة، 

 .(ِ)لك العباد"كشاعت ا١بهالة، كاستشرل الفساد، كاتسع ا٣برؽ، كخربت الببلد، كى

                                                             

 (.ُِٓ/ ٕ( سّب أعبلـ النببلء )ُ)
  (.َّٔ/ِ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ِ)
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كإظهار الباطل ُب على الناس،  التزكير كالتدليسمن خيانة العلم:  كا٢باصل أف
: العمل على  ، كمىزٍجي ا٢بقٍّ بالباطل بالكتماف كالتعمية، لكن منهج أىل ا٢بقٍّ صورة ا٢بقٍّ
بيانو كٛبييزه عن الباطل، ىذا ىو منهجهم ُب تشخيص ا٤برض، ٍب ا٤بعا١بة بالدكاء 

حيث يردكف ا٤بخالف إٔب أدلة كاضحة، كحجج قاطعة، كمقدمات مسلمة. الشاُب؛ 
رسوخ العقيدة الٍب ٙبمل الباحث على الصدؽ كا٤بوضوعية كاإلنصاؼ  :كأساس ذلك

كعمـو األخبلؽ الفاضلة، كعلى االلتزاـ بآداب ا٣بطاب كا٤بناظرة. كٙبارب الغش 
ذات  من ا٤بعا٘ب ا٣بيانةيندرج ٙبت سائر ما كا٣بداع كالتزكير كالتغرير كا٤بكر كالتلبيس ك 

؛ ألف  طهارة نفًسو الصلة ، كىذه األكصاؼ القبيحة ال تكوف خيليقنا للمسلم ٕباؿو
 ا٤بكتسبة من اإلٲباف كالعمل الصاّب تأىب أف تتجانسى مع ىذه األخبلؽ الذ ميمة.

فينبغي على الباحث أف يفقو أدلة ا٤بخالف، كمذىبو، كتصوره للنصوص، 
ن التأكيل من كاقع فكره ىو، كمن أقوالو ككتاباتو. ىذا من اإلنصاؼ ُب كمقصده م

 ا٢بوار كالنظر، كىو الذم يكشف الغطاء عن ا٢بقيقة ٗبوضوعية كمصداقية.  
"كينبغي أف يعلم أنو ليس كل من ٓب ٲبارس الشر كا١باىلية أقل معرفة ُّا ٩بن 

"كليس : يقوؿ ابن تيمية . (ُ)مارسها، بل قد يكوف بصّبنا ُّا كإف ٓب ٲبارسها"
ا٤براد أف كل من ذاؽ طعم الكفر كا٤بعاصي يكوف أعلم بذلك كأكره لو ٩بن ٓب يذقو 
مطلقنا؛ فإف ىذا ليس ٗبطرد، بل قد يكوف الطبيب أعلم باألمراض من ا٤برضى. 

أطباء األدياف، فهم أعلم الناس ٗبا يصلح القلوب كيفسدىا، كإف  كاألنبياء 
من الشر ما ذاقو الناس، كلكن ا٤براد أف من الناس من ٰبصل لو  كاف أحدىم ٓب يذؽ

بذكقو الشر من ا٤بعرفة بو كالنفور عنو، كاحملبة للخّب إذا ذاقو ما ال ٰبصل لبعض الناس، 
مثل من كاف مشركنا أك يهوديًّا أك نصرانيًّا كقد عرؼ ما ُب الكفر من الشبهات كاألقواؿ 

صدره لئلسبلـ كعرفو ٧باسن اإلسبلـ، فإنو  اهلل الفاسدة كالظلمة كالشر، ٍب شرح 

                                                             

 (. ُِِ( انظر: الصوارؼ عن ا٢بق، د. ٞبد العثماف )ص:ُ)
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قد يكوف أرغب فيو، كأكره للكفر من بعض من ٓب يعرؼ حقيقة الكفر كاإلسبلـ، بل 
 .(ُ)ىو معرض عن بعض حقيقة ىذا كحقيقة ىذا، أك مقلد ُب مدح ىذا كذـ ىذا"

وب بشيء من ال شك  أف  الًفطىر السوي ة تنفر من الباطل احملض، أما الباطل ا٤بشك 
"الباطل ال يظهر لكثّب  :. يقوؿ ابن تيمية (ِ)ا٢بقٍّ فإنو يركج على كثّبو من الن اس

من الناس أنو باطل؛ ٤با فيو من الشبهة، فإف الباطل احملض الذم يظهر بطبلنو لكل 
أحد، ال يكوف قوالن كمذىبنا لطائفة تذب  عنو، كإ٭با يكوف باطبلن مشوبنا ٕبق كما قاؿ 

: َِّحمس ٤نََّل ُٝ ًَْٚ ََّت ْٛ جُْذ
َ
ََّوأ  ْ ٤َنَّاِْلَ ُٝ ََّودَْسذُ ِ٘ َّثِةْْلَةِل  ْ َّدَْٚبُِع٤َنَّاِْلَ  . (ّ)"[ُٕ]آؿ عمراف: ىجسَٛ

يعِب: بالتحريف كإبراز الباطل ُب صورة ا٢بق، فيلبسوف على الضعفاء، كا٤براد 
تلبيس دينهم ٗبا أدخلوا فيو من األكاذيب كا٣برافات كالتأكيبلت الباطلة حٌب ارتفعت 

"الطرائق ا٤ببتدعة كلها ٯبتمع فيها ا٢بق  :الثقة ٔبميعو. كقاؿ ابن تيمية 
 .(ْ)كالباطل"

"يبعد ُب ٦بارل العادات أف يبتدع أحد بدعة من غّب  :قاؿ الشاطيب 
. (ٓ)شبهة دليل ينقدح لو، بل عامة البدع ال بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي"

 .(ٔ)"كقاؿ: "إ٭با نشأ عن ا٥بول مع شبهة دليل
  

                                                             

 (.َُٔا٤بصدر السابق )ص:(، َِّ/َُاكل )٦بموع الفت (ُ)
 (.ٖٗ( انظر: الصوارؼ عن ا٢بق، د. ٞبد العثماف )ص:ِ)
 (. ّْٕ/ّدرء تعارض العقل كالنقل  ) (ّ)
 (.ُٖٕ/ِ( االستقامة )ْ)
 (.ُّٔ/ِ(  االعتصاـ )ٓ)
 (. ِِٖ/ِ( ا٤بصدر السابق )ٔ)
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"كالشبهة كارد يرد على القلب ٰبوؿ بينو كبْب انكشاؼ : كيقوؿ ابن القيم 
 . (ُ)ا٢بق لو"

"ليس من ضبللة إال  عليها زينة فبل تعرض دينك  :كقاؿ سفياف الثورم 
 .(ِ)إٔب من يبغضو"
٥بداية خلقو، كأيدىم بالبينات، كىي كل  ؛أرسل الرسل  إف  اهلل 

 كانوا يدعوف ا٣بلق با٢بجج كالرباىْب.ما تبْب بو ا٢بق، ف
يبينوف للناس أمر دينهم،  كرثة األنبياء  كالعلماء الربانيوف 

كال سيما ُب  -كيدعوهنم با٢بجة كالبياف، كلكن قد يشتبو ا٢بق كيلتبس على كثّبين 
؛ بسبب بعدىم عن الدعاة ا٤بستبصرين -كثّب من الببلد النائية أك القرل البعيدة

ك٤با ٰبدثو الغزك الفكرم كصراع الثقافات، كتصدر كثّب من ا١بهاؿ منابر  كا٤بصلحْب؛
الدعوة، كىم يسيئوف أكثر ٩با يصلحوف، كلذلك انتشرت ُب ٦بتمعاتنا أمراض خطّبة 
من الغلو كالتعصب كالتكفّب كاإلقصاء كالقتل، كعمل اإلعبلـ على إبراز كاقع ا٤بسلمْب، 

كحدهتا، مآب يقم ا٤بصلحوف من ىذه األمة، من كىي أمراض تفتك ٔبسد األمة، كٛبزؽ 
أىل العلم كأصحاب البصائر كالقلوب بنشر العلم كاحملبة، كإرشاد األناـ إٔب سبل 
، كإٔب ا٤بنهج األحكم، كالصدع با٢بق، ك٧باجة  السبلـ، كىدايتهم إٔب الطريق األقـو

، فّبفعوف رايات ا٤بغالْب، الذين ٯبهدكف ُب طمس معآب ا٢بق، كالتلبيس على العامة
الظبلـ، كيستقطبوف فئة من العواـ، كىذا كاقع مشاىد..فكاف لزامنا على ا٤بصلحْب: 

 التبصّب كالتنوير كالتحذير.

                                                             

 (.َُْ/ُمفتاح دار السعادة ) (ُ)
(، كانظر: الصوارؼ عن ا٢بق، د. ٞبد ِٗ/ٕ(، حلية األكلياء )ُْٔ/ِطة )اإلبانة الكربل، البن ب (ِ)

 (.ّٗ-ٖٗالعثماف )ص:
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 :كالرؤكس ا١بهاؿ كزعماء الضبلؿ ٰبملوف الناس على الضبلؿ، قاؿ اهلل 
َّآل٣َِذِسَُّحمس واَّلََعَ ََّواْؾِِبُ ِنَّاْمُؼ٤ا

َ
َّأ ْٛ ٣ُْ٠ِٜ َّ

ُ
ََل َٝ ْ َّال َْ ََّواجَْمَٚ َّيَُصاُد ٌء َّلََِشْ ٢َََّشا َّإِن  ٠ًَْة6ََّّْٛ ِٝ ََّظ ة َٜ

َّاْرذًَِلٌقَّ ٚ حَِّاْْلِرَصةَِّإِْن٢َََّشاَّإِل  ِٝ ْ   [.ٕ-ٔ]ص: ىجس7ث٣ََِشاَِِّفَّال
كٙبتاج األمة ُب الفًب عندما يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ، 

٢بقائق، كيغطي ، ككاعظ جاىل يشوٍّه ا(ُ)كالنظر الثاقب، كٙبذر من خطيب مصقع
أنو قاؿ: "الفتنة إذا أقبلت  العقل بلهب العواطف. ركم عن ا٢بسن البصرم 

يبصر من  . ك"كاف ا٢بسن (ِ)عرفها كل عآب، كإذا أدبرت عرفها كل جاىل"
 . (ّ)الفتنة إذا أقبلت كما نبصر ٫بن منها إذا أدبرت"

 أف  رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن عمر بن ا٣بطاب 
. كعند أيب يعلى (ْ)((إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللسافقاؿ: ))

كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة كل منافق قاؿ: )) عن عمر بن ا٣بطاب 
 .(ٓ)((عليم اللساف

"احذركا فتنة العآب الفاجر، كالعابد ا١باىل؛ فإف فتنتهما  :قاؿ ابن القيم 
س إ٭با يقتدكف بعلمائهم كعبادىم، فإذا كاف العلماء فجرة، فتنة لكل مفتوف، فإف النا

 .(ٔ)كالعباد جهلة عمت ا٤بصيبة ُّما، كعظمت الفتنة على ا٣باصة كالعامة"
                                                             

 يقاؿ: )خطيب ًمٍصقىع( بكسر ا٤بيم، أم: بليغ ماىر با٣بطبة. ك)مسقع( بالسْب مثل مصقع. (ُ)
ُب  (، كأبو نعيمُِّ/ْ(، كالبخارم ُب )التاريخ الكبّب( )ُِِ/ٕ( أخرجو ابن سعد ُب )الطبقات( )ِ)

 (. ِْ/ٗ)ا٢بلية( )
 (.ٖٔ/ٔ( اَّالسة )ّ)
[، قاؿ ُُْٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َّٓ[، كالبزار ]ُُ[، كابن ٞبيد ]ُّْأخرجو أٞبد ] (ْ)

[، كالطربا٘ب ُّْٓ(: "ركاه البزار كأٞبد كأبو يعلى، كرجالو موثقوف". كأخرجو البزار ]ُٕٖ/ُا٥بيثمي )
[ عن عبد اهلل بن بريدة، عن عمراف بن ُّٗٔي ُب )شعب اإلٲباف( ][،  كالبيهقُّٗٓب )الكبّب( ]

 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( كالبزار، كرجالو رجاؿ الصحيح".ُٕٖ/ُحصْب. قاؿ ا٥بيثمي )
 [.ّّْ( معجم أيب يعلى ]ٓ)
 (. َُٔ/ُ( مفتاح دار السعادة )ٔ)
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"كالفتنة إذا كقعت عجز العقبلء فيها عن دفع : كقاؿ ابن تيمية 
 .(ُ)السفهاء"

ر؛ فإف فتنتهما "اتقوا فتنة العابد ا١باىل كالعآب الفاج: كقاؿ سفياف الثورم 
 .(ِ)فتنة لكل مفتوف"

"كقد كاف يقاؿ: إف مثل الفتنة كمثل الدرىم الزيف يأخذه األعمى كيراه 
 .(ّ)البصّب"

قد رأينا كاهلل أقوامنا يسرعوف إٔب الفًب، كينزعوف فيها، : كقاؿ قتادة 
ك٨بافة منو، فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا  ،كأمسك أقواـ عن ذلك ىيبة هلل 

ب نفسنا، كأثلج صدكرنا، كأخف ظهورنا من الذين أسرعوا إليها، كينزعوف فيها، أطي
كصارت أعماؿ أكلئك حزازات على قلوُّم كلما ذكركىا، كاٙب اهلل لو أف الناس يعرفوف 
من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفوف منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثّب، كاهلل 

هة كريبة، إذا شبت رأيت صاحب الدنيا ٥با يفرح ك٥با ٰبزف ما بعثت فتنة قط إال ُب شب
ك٥با يرضى ك٥با يسخط، ككاهلل لئن تشبث بالدنيا كحدب عليها ليوشك أف تلفظو 

 . (ْ)كتقضى منو"
 

  

                                                             

 (.ّ/ّّْ( منهاج السنة )ُ)
(، ا٤بعجم، البن ُٖ/ِ(، الزىد كالرقائق، البن ا٤ببارؾ )ٕٖالعلماء )ص:[، أخبلؽ ُِٕٓ( شعب اإلٲباف ]ِ)

(، ُُْ(، صفحات مشرقة من حياة السلف )ص:ُٖٔ[، أخبار الشيوخ كأخبلقهم )ص:ٓٓا٤بقرئ ]
 [.ِِْْموسوعة أقواؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل ]

 (.َْٓ/ٔ(، الدر ا٤بنثور، للسيوطي )َّّّ/ٗتفسّب ابن أيب حاًب ) (ّ)
 (.ّّٔ/ِية األكلياء، أليب نعيم األصبها٘ب )( حلْ)
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 : عدـ العمل بالعلم:ثالثًا
؛ نتفاع بالعلم ال يكوف إال بالعملاالإف من خيانة العلم: عدـ العمل بو؛ ألف 

فع اإلنساف إف ملكو كٓب يستخدمو، فإذا دٮبو خطر، فإف كاف جاىبلن السبلح ال ينف
ضر ه جهلو، كإف كاف عا٤با ٓب ينفعو علمو؛ ألنو ٓب يعمل بو، فبل خّب ُب قوؿ ال يصدقو 

 العمل. 
علم ىو أبلغ العمل بالكترؾ العمل بالعلم ىو من خيانة النفس كالناس؛ فإف 

وؿ الناس؛ ألف لساف العمل أنطق كأبلغ من ىو أدعى لقبكسائل الدعوة كالتأثّب، ك 
لساف القوؿ، كاألعماؿ أعلى صوتنا من األقواؿ؛ ألف القوؿ ٰبسنو كثّبكف، كإ٭با 

َّْٛحمس :يتفاضل الناس باألعماؿ، قاؿ اهلل  ةُز َٔ تْ
َ
َّأ ِ َّاَّلل  َِّي٠َْس ْٛ ُس َٜ ْزَص

َ
َّأ  ىجسإِن 

  [.ُّ]ا٢بجرات:
 بوؿ.كالعامل بعلمو ٲبلك ٦بامع القلوب، كيكتب لو الق

ََّدََعَّحمس مىٍن ييصىدٍّؽي عىمىليوي قػىٍولىو فقاؿ: كقد امتدح اهللي  ْٞ  ٝ ٤ًََّْٓلَِّم ُٞ ْخَع
َ
َّأ ْٞ َٜ َو

ِْٝيََّ ْعِٚ ُٝ ْ َّال َٞ ِٜ َّإِٟ ِِنَّ ََّؾةِِلًةََّوَٓةَل َ٘ َِّوََيِٝ ـ  مىٍن ال ييصىدٍّؽي عمليوي [. ّّ]فصلت: ىجسإََِلَّاَّلل  كذ
َِّحمسقػىٍولىو فقاؿ:  َّثِةِِْٙبّ َّاَل ةَس ُمُصوَن

ْ
دَأ
َ
ًَِلَّأ

َ
َّأ ِٗذَةَب َّاْٙ َّتَذ٤َُْٚن ْٛ جْذُ

َ
ََّوأ ْٛ َعُس ُّ جْ

َ
َّأ ََّودَنَْع٤َْن

٤ًُِْٚٔنََّ  [. ْْ]البقرة: ىجسَت
ُمُصونََّحمس :قولو 

ْ
دَأ
َ
. (ُ): ا٥بمزة للتقرير مع التوبيخ كالتعجيب من حا٥بمىجسأ

؛ لسعتو، كيتناكؿ كل خّب. كمنو قو٥بم: صدقت  كالرب : سعة ا٣بّب كا٤بعركؼ. كمنو الرب 
ت. ككاف األحبار يأمركف من نصحوه ُب السر من أقارُّم كغّبىم باتباع ٧بمد كبرر 

  .كال يتبعونو 

                                                             

فرؽ بعضهم بينهما بأف التقرير ٤بن أنعمت عليو كٓب ٰبسن إليك. كالتوبيخ ٤بن ": قاؿ ابن عرفة  (ُ)
تفسّب  "أحسنت إليو كأساء إليك. كٝبع )األنفس( ٝبع قلة؛ ٙبقّبنا ٥با؛ ألف اآلية خرجت ٨برج الذـ

 (.َِٕ/ُاإلماـ ابن عرفة )
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كقيل: كانوا يأمركف بالصدقة كال يتصد قوف، كإذا أتوا بصدقات ليفرٍّقوىا خانوا 
 فيها. 

َّْٛحمس َعُس ُّ جْ
َ
 : كتَبكوهنا من الرب كا٤بنسيات. ىجسَودَنَْع٤َْنَّأ

َّاِْٙٗذحمس ََّتذ٤َُْٚن ْٛ جُْذ
َ
٤نََّحمس : تبكيت مثل قولو:ىجسةَبََّوأ ُٝ ًَْٚ ََّت ْٛ جُْذ

َ
يعِب: تتلوف  ،ىجسَوأ

أك فيها الوعيد على ا٣بيانة، كترؾ الرب، ك٨بالفة  ،التوراة كفيها نعت ٧بمد 
 القوؿ العمل.

٤ًُِْٚٔنََّحمس  ًَِلََّت
َ
: توبيخ عظيم، ٗبعُب: أفبل تفطنوف لقبح ما أقدمتم عليو حٌب ىجسأ

م ُب ذلك مسلوبو العقوؿ؛ ألف العقوؿ تأباه يصدكم استقباحو عن ارتكابو، ككأنك
 .(ُ)كتدفعو"

كأخرج ابن مردكيو كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( كابن عساكر: عن ابن عباس 
  أنو جاءه رجل فقاؿ: يا ابن عباس إ٘ب أريد أف آمر با٤بعركؼ كأهنى عن

أحرؼ ا٤بنكر، قاؿ: أك بلغت ذلك؟ قاؿ: أرجو، قاؿ: فإف ٓب ٚبش أف تفتضح بثبلثة 
ََّودَنَْع٤َْنَّحمس :ُب كتاب اهلل فافعل. قاؿ: كما ىن قاؿ: قولو  ِ ُمُصوَنَّاَل ةَسَّثِةِِْٙبّ

ْ
دَأ
َ
أ

َّْٛ َعُس ُّ جْ
َ
أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ: ال، قاؿ: فا٢برؼ الثا٘ب، قاؿ قولو  [،ْْ]البقرة: ىجسأ
: ٤َُٚنَّحمس ًَ ّْ ةََّلََّت َٜ ٤ل٤َُنَّ ُٔ ََّت َٛ ِ ن2ََّّْل

َ
َِّأ ًذةَّي٠َِْسَّاَّلل  ْٔ َٜ َّ ُِبَ ٤َُٚنَََّّٖ ًَ ّْ ةََّلََّت َٜ ٤ل٤ُاَّ ُٔ  ىجس3َت

أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ: ال، قاؿ: فا٢برؼ الثالث، قاؿ: قوؿ العبد  [،ّ-ِ]الصف:
ََّخ١ْ٠َُّحمس :الصاّب شعيب  ْٛ ج٣َْةُز

َ
َّأ ة َٜ َّ َّإََِل ْٛ ُس َّ َرةِٙ

ُ
َّأ ْن
َ
َّأ رِيُس

ُ
َّأ ة َٜ  [،ٖٖ]ىود: ىجسَو

 .(ِ)أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ: ال، قاؿ: فابدأ بنفسك
قاؿ: إ٘ب ألكره اٍلقىصىصى لثبلث آيات: قولو  لنخعي كعن إبراىيم ا
: َّْٛحمس َعُس ُّ جْ

َ
ََّودَنَْع٤َْنَّأ ِ ُمُصوَنَّاَل ةَسَّثِةِِْٙبّ

ْ
دَأ
َ
َّحمسكقولو:  [،ْْ]البقرة: ىجسأ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ

َ
َّأ يَة

                                                             

 (.ُّّ/ُلكشاؼ )( اُ)
(، فتح القدير، للشوكا٘ب ِْٗ/ُ(، تفسّب ابن كثّب )ُٖٓ/ُ[، الدر ا٤بنثور )ُِٕٔ( شعب اإلٲباف ]ِ)

 (.ُٕٔ/ُ(، تفسّب الراغب )ٓٗ/ُ)
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َّ ٤َُٚن ًَ ّْ ََّت ََّل ة َٜ َّ ٤ل٤َُن ُٔ ََّت َٛ ِ َّل ٤٠ُا َٜ ََّل2ََّّآ ة َٜ َّ ٤ل٤ُا ُٔ ََّت ْن
َ
َّأ ِ َّاَّلل  َّي٠َِْس ذًة ْٔ َٜ َّ ُِبَ ََّٖ ٤َُٚن ًَ ّْ  ىجس3ََّت

ةَّحمس :كقولو إخبارنا عن شعيب  [،ّ-ِ]الصف: َٜ َّ َّإََِل ْٛ ُس َّ َرةِٙ
ُ
َّأ ْن
َ
َّأ رِيُس

ُ
َّأ ة َٜ َو

ُْخَِّإَو ََِّيَٚي١َِّْد٤َََّك  َّثِةَّلل  ةَّد٤َْذِيَِقَّإِل  َٜ ًُْخََّو ةَّاْظَذَم َٜ َّاْْلِْؾًَلَحَّ
رِيُسَّإِل 

ُ
ََّخ١ُْ٠َّإِْنَّأ ْٛ ج٣َْةُز

َ
َِل١َِّْأ

جِيُتَّ
ُ
 .(ُ)[ٖٖ]ىود: ىجسأ

ن بعض السلف أنو قيل لو: حدثنا، فسكت، ٍب قيل لو: حدثنا، فقاؿ: كع
 .(ِ)تأمركنِب أف أقوؿ ما ال أفعل فأستعجل مىٍقتى اهلل 

َهى غيَرُه عنها،  ولكن ىل يعني ىذا أف ُمْرَتِكَب المعاصي والمبتَػَلى بها ًل يَػنػْ
 ؟وًل يَِعظو وًل ُيذَكّْره

هم على ىذا الصنيع، ذم    "كالغرض أف اهلل :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
كنبههم على خطئهم ُب حق أنفسهم، حيث كانوا يأمركف با٣بّب كال يفعلونو، كليس 
ا٤براد ذمهم على أمرىم بالرب مع تركهم لو، بل على تركهم لو؛ فإف األمر با٤بعركؼ 
معركؼ، كىو كاجب على العآب، كلكن الواجب كاألكٔب بالعآب أف يفعلو مع أمرىم بو، 

َّْٛحمس :ال يتخلف عنهم، كما قاؿ شعيب ك  ج٣َْةُز
َ
ةَّأ َٜ َّإََِلَّ ْٛ ُس َّ َرةِٙ

ُ
ْنَّأ
َ
رِيُسَّأ

ُ
ةَّأ َٜ َو

جَِّ
ُ
َّأ ُْخَِّإَوَِل١ِْ َّد٤َََّك  ََِّيَٚي١ِْ َّثِةَّلل  ةَّد٤َْذِيَِقَّإِل  َٜ ًُْخََّو ةَّاْظذََم َٜ َّاْْلِْؾًَلَحَّ

رِيُسَّإِل 
ُ
َّأ َّإِْن  ىجسيُتََّخ١ُْ٠

كاجب، ال يسقط أحدٮبا بَبؾ اآلخر على فكل من األمر با٤بعركؼ كفعلو  [.ٖٖ]ىود:
أصح قوٕب العلماء من السلف كا٣بلف. كذىب بعضهم إٔب أف مرتكب ا٤بعاصي ال 
ينهى غّبه عنها، كىذا ضعيف، كأضعف منو ٛبسكهم ُّذه اآلية؛ فإنو ال حجة ٥بم 

 . فيها. كالصحيح أف العآب يأمر با٤بعركؼ، كإف ٓب يفعلو، كينهى عن ا٤بنكر كإف ارتكبو
يقوؿ لو: لو كاف  ٠بعت سعيد بن جبّب  :قاؿ مالك عن ربيعة 

ا٤برء ال يأمر با٤بعركؼ كال ينهى عن ا٤بنكر حٌب ال يكوف فيو شيء ما أمر أحد ٗبعركؼ 
 كصدؽ من ذا الذم ليس فيو شيء؟ : كال هنى عن منكر. كقاؿ مالك 
                                                             

 (.ّٕٔ/ُ(، تفسّب القرطيب )َِٓ/ُ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 .(ِٖٕ/ُْ(، ركح ا٤بعا٘ب )َٖ/ُٖ(، تفسّب القرطيب )ِّٓ/ْ( انظر: الكشاؼ )ِ)
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ية؛ لعلمو ُّا، مذمـو على ترؾ الطاعة كفعلو ا٤بعص-كا٢بالة ىذه-قلت: كلكنو 
ك٨بالفتو على بصّبة، فإنو ليس من يعلم كمن ال يعلم؛ ك٥بذا جاءت األحاديث ُب 

 .(ُ)الوعيد على ذلك"
كعن السلف: مركا با٣بّب كإف ٓب تفعلوا. كعن ا٢بسن أنو ٠بع مطرؼ بن عبد 

ذه الل و يقوؿ: ال أقوؿ ما ال أفعل، فقاؿ: كأينا يفعل ما يقوؿ؟ كٌد الشيطاف لو ظفر ُّ
 .(ِ)منكم فبل يأمر أحد ٗبعركؼ كال ينهى عن منكر

"كاعلم أف التحقيق أف ىذا الوعيد الشديد ليس : قاؿ الشيخ الشنقيطي 
على األمر با٤بعركؼ، كإ٭با ىو على ارتكابو ا٤بنكر عا٤با بذلك، ينصح الناس عنو، 

عصية ال على فا٢بق أف األمر با٤بعركؼ غّب ساقط عن صاّب كال طاّب، كالوعيد على ا٤ب
 األمر با٤بعركؼ؛ ألنو ُب حد ذاتو ليس فيو إال ا٣بّب، كلقد أجاد من قاؿ: 

   (ّ)ػظيمػػػػػعػػػػػػػػار عليػػػػػػك إذا فعػػػلت ع       مثػػػػػػػػلوق كتػػػػػأٌب ػػال تنػػػػو عن خل  
 كقاؿ اآلخر:

 (ْ)اس كىو مريضطبيب يداكم الن       كغّب تقي يأمر النػػػػػػػػػػاس بالتقى  
  

                                                             

 (.ِْٖ/ُ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 (.ِْٓ/ٓ(، ا١بواىر ا٢بساف )ّٕٔ/ُ(، تفسّب القرطيب )ُّٓ/ٖ(، مفاتيح الغيب )ّٖٗ/ُالكشاؼ ) (ِ)
( كىذا البيت من )الطويل( يركل أليب األسود الدؤٕب، كيركل للمتوكل الليثي، كقيل: لؤلخطل، كقيل ّ)

(، كُب )ديواف أيب ِْ/ّكىو من شواىد سيبويو )للطرماح، كقيل: لسابق الرببرم، كقيل: لغّبىم. 
 ىػ[.ُّّٕ(. شركة النشر كالطباعة العراقية احملدكدة، بغداد ]ِّّاألسود( )ص:

[: ُِٗٔ، ُُٖٕ(. كُب بعض ا٤بصادر: )كىو عليل(. كُب )شعب اإلٲباف( ]ّْٔ/ُ( أضواء البياف )ْ)
رت ٦بلس أيب عثماف ا٢بّبم الزاىد، أخربنا أبو حاـز ا٢بافظ، أخربنا أبو عمرك بن مطر قاؿ: حض

فسكت حٌب طاؿ سكوتو، ٍب أنشأ يقوؿ: ]من الطويل[ )كغّب تقي يأمر الناس بالتقى***طبيب يداكم 
(، َِٓ/ُكالطبيب مريض(. قاؿ: فارتفعت األصوات بالبكاء كالضجيج. كانظر: تفسّب ابن كثّب )

 (.ّٕٔ/ُكانظر: تفسّب القرطيب )
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كمن الوعيد الشديد ُب علماء السوء الذين ٱبادعوف الناس: ما جاء عن أنس بن 
مررت ليلة أسرى بي على قوـ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  مالك 

تقرض شفاىهم بمقاريض من نار، قلت لجبريل: من ىؤًلء؟ قاؿ: خطباء من أىل 
أنفسهم وىم يتلوف الكتاب، أفال الدنيا ممن كانوا يأمروف الناس بالبر وينسوف 

 .(ُ)((يعقلوف
ْنَدِلُق )) :كقاؿ النيب  ُيَجاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػْلَقى ِفي النَّاِر، فَػتػَ

َف: َأقْػَتابُُو ِفي النَّاِر فَػَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع َأْىُل النَّاِر َعَلْيِو، فَػيَػُقوُلو 
َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر؟! قَاؿَ: ُكْنُت  َأْي ُفالُف َما َشْأُنَك؟! َألَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ

 .(ِ)((آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِؼ َوًل آتِيِو َوَأنْػَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيوِ 
أيب برزة األسلمي  كالعبد يسأؿ عن علمو فيم فعل فيو، كما جاء ُب ا٢بديث عن

  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( ًل تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى
يسأؿ عن عمره فيم أفناه، وعن علمو فيم فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو 

 .(ّ)((وفيم أنفقو، وعن جسمو فيم أباله

                                                             

[، ُِِِ[، كعبد بن ٞبيد ]ُُُِِ[، كأٞبد ]ّٕٔٓٔ[، كابن أيب شيبة ]ََِٔ( أخرجو الطيالسي ]ُ)
(: "أحد أسانيد أيب يعلى رجالو رجاؿ ِٕٔ/ٕ[، قاؿ ا٥بيثمي )ِّٗٗ[، كأبو يعلى ]ُِّٕكالبزار ]

[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ِِّٖ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ّٓالصحيح".  كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
 [ كقاؿ: "إسناده صحيح".ِْٔٔ[، كالضياء ]ُّٕٔهقي ُب )شعب اإلٲباف( ](، كالبئّٖ/ِ)

)األقتاب(: األمعاء. ك)االندالؽ(: خركج ك [.ْٕٕٔ[، مسلم ]ٖٓٔٔ، َّْٗ( صحيح اإلماـ البخارم ]ِ)
 .الشيء من مكانو بسرعة

م ُب [، كأبو نعيّْْٕ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ُِْٕ( أخرجو الَبمذم ]ّ)
 (.  ِِّ/َُ)ا٢بلية( )
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إنما أخشى من ربي يـو القيامة أف يدعوني يقوؿ: )) ككاف أبو الدرداء 
س الخالئق، فيقوؿ لي: يا عويمر، فأقوؿ: لبيك ربي، فيقوؿ لي: ما على رؤو 

 .(ُ)؟((عملت فيما علمت
ًل تكوف عالًما حتى تكوف ُمتَػَعلًّْما، وًل تكوف بالعلم أنو قاؿ: )) كعنو 

 .(ِ)((عالًما حتى تكوف بو عاماًل 
من علمو ال ينفع، فكاف  يستعيذي باهلل  كقد كاف رسوؿي اهلل 

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، عائًو معلٍّمنا أمتىو ىذا الد عاء: ))يقوؿي ُب د
، وعذاب، القبر اللهم آت نفسي تقواىا، وزكها أنت خير  والجبن، والبخل، والهـر
من زكاىا، أنت وليها وموًلىا، اللهم إني أعوذ بك من علم ًل ينفع، ومن قلب ًل 

. كفيو: ا٢برصي من كلٍّ (ّ)((ستجاب لهايخشع، ومن نفس ًل تشبع، ومن دعوة ًل ي
مسلمو على ًعٍلمو ينفعيو ُب دنياه كآخرتًو، كيصلحي حالىو، كاالحَبازي عن علمو ال ينفعيو، بل 

 يضر ه كييًضل و.
كالعلمي الن افع ال بد  فيو من اإلخبلص كما جاء ُب ا٢بديث: عن جابر بن عبد 

لم لتباىوا بو العلماء، وًل ًل تعلموا العقاؿ: )) أف النيب  اهلل 
 .(ْ)((لتماروا بو السفهاء، وًل تخيروا بو المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار

                                                             

[، جامع بياف العلم كفضلو، البن عبد الرب ْٖٗ[، تعظيم قدر الصبلة، للمركزم ]ُُُٕ( شعب اإلٲباف ]ُ)
 [، كسنده قوم.َُِْ]

 (. ُْٕ/ْٕ[، كأخرجو أيضنا: ابن عساكر )ُِّٗ[، جامع بياف العلم كفضلو ]َُّ( سنن الدارمي ]ِ)
 [.ِِِٕ( صحيح مسلم ]ّ)
(: "ىذا إسناد رجالو ثقات على شرط ّٕ/ُ[، قاؿ البوصّبم ُب )زكائده( )ِْٓجو ابن ماجو ]أخر  (ْ)

 [.ُّٓٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َِٗ[، كا٢باكم ]ٕٕمسلم". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
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مثل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن جندب بن عبد اهلل 
العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسو كمثل السراج يضيء للناس ويحرؽ 

 .(ُ)((نفسو
َّحمس د الذين علموا كٓب يعملوا:ذامًّا اليهو  كقاؿ اهلل   ٛ ََُّح٤ُِّٚاَّاْل ٤َْراةََُّث َٞ ِي َّاَّل  ُ٘ َس َٜ

َُّ ََِّواَّلل  ث٤ُاَّثِآيَةِتَّاَّلل  ش  َٖ َّ َٞ ِي ٤ِْمَّاَّل  َٔ َّاْٙ ُ٘ َس َٜ ةًراَّثِئَْطَّ َّ ْظ
َ
َّأ ُ٘ ةرََُِّيِْٝ َٝ َّاِْلِ ِ٘ َس َٝ

َٖ ٢َ٤ُِٚٝةَّ ََُّيْ ْٛ َ ََّلَّل
ِْٝيََّ ِ ةل ٤َْمَّاٙو  َٔ ثل الذين ٞبلوا التوراة، علموىا ككلفوا العمل أم: م [،ٓ]ا١بمعة: ىجسَح٣ِْسيَّاْٙ

ُّا. ٍب ٓب يعملوا ُّا أك ٓب ينتفعوا ٗبا فيها. كمثل ا٢بمار ٰبمل أسفارنا، أم: كتبنا من 
ُب ٞبلهم الكتاب الذم  -اليهود–العلم يتعب ُب ٞبلها كال ينتفع ُّا. ككذلك ىؤالء 

لوه، فهم أسوأي حاالن من ا٢بمّب؛ ألف أكتوه، كٓب يعملوا ٗبقتضاه، بل أك لوه كحر فوه كبد  
؛ ك٥بذا قاؿ ُب اآلية األخرل: َّحمس ا٢بمار ال فهم لو، كىؤالء ٥بم فهـو ْ٘ ةِمَّثَ ًَ جْ

َ
َََّكْْل َٕ وَٙهِ

ُ
أ

ة٤ُِِٚنََّ ََ َّاْٙ ُٛ ٢َُّ َٕ ِ وَٙه
ُ
َّأ ُّ٘ َف

َ
َّأ ْٛ  [. ُٕٗ]األعراؼ: ىجس٢ُ

ن "فهذا ا٤بثل كإف كاف قد ضرب لليهود فهو متناكؿ م :قاؿ ابن القيم    
 .(ِ)حيث ا٤بعُب ٤بن ٞبل القرآف فَبؾ العمل بو، كٓب يؤد حقو، كٓب يرعو حق رعايتو"

: عآبى السوء الذم ٓب ينتفع بعلمو بالكلب فقاؿ  كقد شب و اهلل 

َِّٜحمس يَْمةُنََََِّكَنَّ ١َُّالؼ  ًَ تَْج
َ
٣َْ٠ِٜةََِّأ َّآيَةد٠َِةََِّةنَْعََٚذَّ ِيَّآدَي٠َْةهُ َّاَّل 

َ
ََّجَجأ ْٛ ََّيَٚي٣ِْ ُ٘ ََّوادْ َٞ ةوِي ََ َّاْٙ َٞ175َّ

َّإِنَّْ َّاَُْٙكِْت ِ٘ َس َٝ
َٖ َّ َس١ُُٚ َٝ ََّذ ٤َ٢ََّاهُ ََّوات جََى رِْض

َ
َّاْْل َّإََِل ْرَْلَ

َ
َّأ ٠ِٗ ١ُ ََّوَٙ َّث٣َِة ٠ًَْةهُ َّلََصَذ َِّػئ٠َْة َََّّول٤َْ ْ٘ ََتِْٝ

ََِّة َّثِآيَةد٠َِة ث٤ُا ش  َٖ َّ َٞ ِي َّاَّل  ٤ِْم َٔ َّاْٙ ُ٘ َس َٜ َّ َٕ ِ ََّذل َّي٣ََْْٚر ١ُ ْٖ ََّتَْتُ ْو
َ
َّأ َّي٣ََْْٚر َؿَؽََّيَٚي١ِْ َٔ َّاْٙ ُْٓؿِؽ

ُصوَنَّ  ٗ َّ ََّحَذ ْٛ ٣ُ ٚ ًَ  [.ُٕٔ-ُٕٓ]األعراؼ: ىجس176َٙ
  

                                                             

الديلمي  (: "رجالو موثقوف". كأخرجو أيضنا:ُٖٓ/ُ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُُٖٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُ)
[ُْٔٗ.] 

 (.ُِٕ/ ُ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب )ِ)
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"كا٤براد ُّذا ا٤بثل: أف من ٓب يزجره علميو عن القبيح،  :قاؿ ابن رجب 
صار القبيحي عادة لو كٓب يؤثر فيو علميو شيئنا، فيصّب حالنو كحاؿ الكلب البلىث؛ فإنو 

عنده سواء. كىذا أخس  أحواؿ الكلب  إف طيرد ٥بث، كإف تيرؾ ٥بث، فا٢بالتاف
كأبشعها، فكذلك من يرتكب القبائح مع جهلو كمع علمو، فبل يؤثر علميو شيئنا، 
ككذلك مثل من ال يرتدع عن القبيح بوعظ كال زجر كال غّبه، فإف فعل القبيح يصّب 
 عادة، كال ينزجر عنو بوعظ كال تأديب كال تعليم، بل ىو متبع للهول على كل حاؿ،

 .(ُ)فهذا كل من اتبع ىواه، كٓب ينزجر عنو بوعظ كال غّبه"
ال ةي على أف اٍلميٍعًرضى عن الت ٍذًكًّب   :قاؿ الشيخ الشنقيطي  "كأما اآلية الد 
َّحمس :كا٢بمار أيضنا، فهي قولو  ًْصِِفَْي ُٜ َّ ِ َّاْل ْشَِٖصة ِٞ ََّي ْٛ َّل٣َُ ة َٝ ََُّحٌُص49َََّّذ ْٛ ج ٣ُ

َ
أ َٖ

َّ َََِّّص ْت50ََُّّمْعت٠ََِّْصةٌ ََّْٓع٤ََرٍة ْٞ كالعربة بعمـو األلفاظ ال ٖبصوص  [،ُٓ-ْٗ]ا٤بدثر: ىجس51ِٜ
أف يعمبل ٗبقتضى  -بالفتح–، كاٍلميذىك ًر -بالكسر–األسباب، فيجب على اٍلميذىكًٍّر 

 .(ِ)التذكرة، كأف يػىتىحىف ظىا من عدـ ا٤بباالة ُّا؛ لئبل يكونا ًٞبىارىٍيًن من ٞبييًر جهنم"
ٰبرصوف على العلم كا٢بفظ كالفهم، كلكن اىتمامهم  كقد كاف الصحابة 

 بالعمل أبلغ.
، قاؿ: حدثِب  :كيدؿ على ذلك: ما جاء ُب )صحيح مسلم( عن عمرك بن أىٍكسو

إليو، قاؿ: ٠بعت أيـ  عىٍنبىسىةي بن أيب سفياف، ُب مرضو الذم مات فيو ًٕبىًديثو يػىتىسىار  
ًبيبىةى  َمْن َصلَّى اثْػَنَتْي َعْشَرَة ))يقوؿ:  تقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  حى

َلٍة، بُِنَي َلُو ِبِهنَّ بَػْيٌت ِفي اْلَجنَّة . قالت (ّ)((َتَطوًُّعا((. كُب ركاية: ))رَْكَعًة ِفي يَػْوـٍ َولَيػْ
 ((.  فما تَػرَْكتُػُهنَّ منذ َسِمْعتُػُهنَّ من رسوؿ اهللأيـ  حبيبة: ))

                                                             

 (.َِْ/ُ( ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب )ُ)
 (.ّْٔ/ُ( أضواء البياف )ِ)
لو ىذا التطوع ٱبرج الفرض؛ يعِب: من صلى ثنٍب عشرة ركعة ُب يـو كليلة تطوعنا بعد أدائو الفريضة حصل  (ّ)

 الوعد.
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ًبيبىةى".كقاؿ عىٍنبىسىة: "فما تػىرىٍكتػيهين  ميٍنذي  ٍعتػيهين  من أيٍـّ حى  ٠بًى
: "ما تػىرىٍكتػيهين  مينٍ   ٍعتػيهين  من عىٍنبىسىةى"كقاؿ عمرك بن أىٍكسو   .ذي ٠بًى

ٍعتػيهين  من عىٍمرًك ٍبًن أىٍكس"  .(ُ)كقاؿ النػ ٍعمىافي بني سآًب: "ما تػىرىٍكتػيهين  ميٍنذي ٠بًى
سلمي قاؿ: حدثنا الذين كيدؿ على ذلك أيضنا: ما جاء  عن أيب عبد الرٞبن ال

أهنم كانوا إذا تعلموا  -كعثماف بن عفاف كابن مسعود -كانوا يقرئوننا القرآف 
عشر آيات ٓب ٯباكزكىا حٌب يتعلموا ما فيها من العلم كالعمل، قالوا: فتعلمنا القرآف 

 .(ِ)كالعلم كالعمل ٝبيعا
ثى مىكى  ُب )ا٤بوطأ(: أف عبد اهلل بن عمر  كذكر اإلماـ مالك 

 .(ّ)على سورة البقرة، ٜبىىا٘بى ًسًنْبى يػىتػىعىل ميهىا
فينبغي لطالب العلم كا٥بداية كالنجاة أف ال يَبؾ العمل؛ ألف العربة بالعمل، 
كالعلمي ببل عمىلو حجةه على صاحًبو، فكم من أناس يػىٍعلىميوف كال يػىٍعمىلوف، كقد غر ىم ما 

لك الغركر كالعيٍجب سببنا لضبل٥بم؛ ألف عندىم من بعض العلـو كا٤بعارؼ؟!  فكاف ذ
العيٍجب قد ٰبمل صاحبو على تعظيم نفسو حٌب تستوٕب عليو الغفلة، كيفرح ٗبا ىو 
عليو، كيستغِب ٗبا عنده، كرٗبا يصل إٔب )غركر العلم( الص ارؼ عن اآليات كا٢بجج، 

أشار إليو القرآف كالصادٍّ عن ا٥بداية، كىو سببه ُب خلق نزعة اإل٢باد كا١بحود، كىو ما 
َِّٛحمس الكرٙب: َّاًِْْٙٚ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةَِّي٠َْس٢ُ َٝ ِ َّث َّثِةْْلَي٠َِّةِتََِّصُِخ٤ا ْٛ َّرُُظ٣ُُٚ ْٛ ةََّجةَءت٣ُْ  ٝ كما   [،ّٖ]غافر: ىجسََِٚ

 بيناه ُب كتاب )العقبات(.
  

                                                             

 [.ِٖٕ( صحيح مسلم ]ُ)
(، اإلكليل ُب ا٤بتشابو كالتأكيل ٗ/ُ(، احملرر الوجيز )ٖ/ُ(، تفسّب ابن كثّب )َٖ/ُ( انظر: تفسّب الطربم )ِ)

 (.ٗ(، مقدمة ُب أصوؿ التفسّب، البن تيمية )ص:ْٕ)ص:
 [.ٓٗٔ( موطأ اإلماـ مالك ]ّ)
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"كقد كرد ُب العلماء السوء تشديدات عظيمة دل ت  :قاؿ اإلماـ الغزإب 
. كذلك بسبب متابعتهم للضبلؿ، كتزينو، (ُ)القيامة"على أهنم أشد ا٣بلق عذابنا يـو 

"قد اندرس علم  :كنفاقهم كمداىنتهم، كإضبل٥بم للناس. كقاؿ اإلماـ الغزإب 
الدين بتلبيس العلماء السوء، فاهلل تعأب ا٤بستعاف، كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا 

 . (ِ)الغركر"
فا٤بغَبكف منهم فرؽ: منهم فرؽ "فأما أىل العلم،  :كقاؿ اإلماـ الغزإب 

أحكموا العلـو الشرعية كالعقلية، كأٮبلوا تفقد ا١بوارح كحفظها عن ا٤بعاصي، كإلزامها 
الطاعات، كاغَبكا بعلمهم، كظنوا أهنم عند اهلل ٗبكاف، لعلموا أف العلم إ٭با يراد ٤بعرفة 

عبلجها كالفرار منها، ا٢ببلؿ كا٢براـ، كمعرفة أخبلؽ النفس ا٤بذمومة كاحملمودة ككيفية 
فهي علـو ال تراد إال للعمل، ككل علم يراد للعمل فبل قيمة لو دكف العمل. قاؿ اهلل 

: ٢َةحمس ََّزَك  ْٞ َٜ ََِْٚحَّ
َ
كٓب يقل: قد أفلح من تعل م كيف يزكيها، فإف  [،ٗ]الشمس: ىجسَْٓسَّأ

 :ولو تبل عليو الشيطاف فضائل أىل العلم، فليذكر ما كرد ُب العآب الفاجر، كق
َّي٣ََْْٚرَّحمس ١ُ ْٖ َّتََْتُ ْو

َ
َّأ َّي٣ََْْٚر ََّيَٚي١ِْ ْ٘ َََّتِْٝ َّإِْن َّاَُْٙكِْت ِ٘ سَ َٝ

َٖ َّ َس١ُُٚ َٝ كقولو:  [،ُٕٔ]األعراؼ: ىجسَذ
ةًراحمس َّ ْظ

َ
َّأ ُ٘ ِٝ ةرََُِّيْ َٝ ِ َّاِْل ِ٘ َس َٝ

 [.ٓ]ا١بمعة: ىجسَٖ
كفرقة أخرل أحكموا العلم كالعمل فواظبوا على الطاعات الظاىرة كتركوا 

ٓب يتفقدكا قلوُّم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكرب كا٢بسد ا٤بعاصي، إال أهنم 
كالرياء كطلب العبل كإرادة السوء لؤلقراف كالنظراء كطلب الشهرة ُب الببلد كالعباد، 

إف اهلل ًل ينظر إلى صوركم )) :فهؤالء زينوا ظواىرىم كأٮبلوا، كنسوا قولو 
 .(ّ)((وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

                                                             

 (.ٗٓ/ ُإحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ُِ/ُ( ا٤بصدر السابق )ِ)
 [.ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ّ)
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كفرقة أخرل: علموا أف ىذه األخبلؽ الباطنة مذمومة من جهة الشرع إال أهنم 
 .(ُ)لعجبهم بأنفسهم يظنوف أهنم منفكوف عنها، كأهنم أرفع عند اهلل من أف يبتليهم"

كقاؿ ُب )بداية ا٥بداية(: "كاعلم أف الناس ُب طلب العلم على ثبلثة أحواؿ: 
كالدار  اد، كٓب يقصد بو إال كجو اهلل رجل طلب العلم ليتخذه زاده إٔب ا٤بع

 اآلخرة؛ فهذا من الفائزين.
كرجل طلبو ليستعْب بو على حياتو العاجلة، كيناؿ بو العز كا١باه كا٤باؿ، كىو 
عآب بذلك، مستشعر ُب قلب ركاكة حالو كخسة مقصده، فهذا من ا٤بخاطرين. فإف 

بقي أمره ُب خطر ا٤بشيئة؛ كإف عاجلو أجلو قبل التوبة خيف عليو من سوء ا٣باٛبة، ك 
كفق للتوبة قبل حلوؿ األجل، كأضاؼ إٔب العلم العمل، كتدارؾ ما فرط بو من ا٣بلل 

 التحق بالفائزين؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو.
كرجل ثالث استحوذ عليو الشيطاف؛ فاٚبذ علمو ذريعة إٔب التكاثر با٤باؿ، 

األتباع، يدخل بعلمو كل مدخل رجاء أف يقضى من كالتفاخر با١باه، كالتعزز بكثرة 
الدنيا كطره، كىو مع ذلك يضمر ُب نفسو أنو عند اهلل ٗبكانة؛ التسامو بسمة العلماء، 
كتر٠بو برسومهم ُب الزم كا٤بنطق، مع تكالبو على الدنيا ظاىرنا كباطننا، فهذا من 

 .(ِ)و لظنو أنو من احملسنْب"ا٥بالكْب، كمن ا٢بمقى ا٤بغركرين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبت
كالفتنة كاالبتبلء ٘بعل الكثّبين على احملك، فتسقط األقنعة، كتربز ما كاف 

َّاِّْٙذ٠َْحَِّحمس :خفيًّا..فكم أسقطت احملن أقومنا، كرفعت آخرين؟! كما قاؿ  َِِّف َل
َ
أ

ُم٤ا َٔ   [.ْٗ]التوبة: ىجسَظ
  

                                                             

(، ٨بتصر منهاج القاصدين َِٔ(، بتصرؼ، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ّٖٖ/ّ( إحياء علـو الدين )ُ)
 (.ِّٗ:)ص

 (.ِٕ -ِٔ( بداية ا٥بداية، أليب حامد الغزإب )ص:ِ)
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ل الصبلة كالصـو عن "إ٘ب رأيت كثّبنا ٩بن شغلتهم نواف :كقاؿ ابن ا١بوزم 
 نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح ُب األصوؿ.

 ك٤با رأيت رأم نفسي ُب العلم حسننا، فهي تقدمو على كل شيء،
إال أ٘ب رأيت نفسي كاقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت ُّا: فما الذم 

خيار أفادؾ العلم؟! أين ا٣بوؼ؟! أين القلق؟! أين ا٢بذر؟! أك ما ٠بعت بأخبار أ
 األحبار ُب تعبدىم كاجتهادىم؟!

 (ُ)سيد الكل، ٍب إنو قاـ حٌب كرمت قدماه؟! أما كاف الرسوؿ 
 ، كثّب البكاء؟!(ِ)شجي النشيج أما كاف أبو بكر 

 خطاف من آثار الدموع؟! أما كاف ُب خد عمر 
 ٱبتم القرآف ُب ركعة؟! أما كاف عثماف 

حٌب ٚبضل ٢بيتو بالدموع، كيقوؿ: يبكي بالليل ُب ٧برابو   أما كاف علي
 .(ّ)يا دنيا غرم غّبم؟!

 .(ْ)"العلمي إف ٓب يػىنػٍفىٍعكى يىضير ؾ" :كقاؿ سفياف بن عيينة 
  

                                                             

صلى حٌب انتفخت قدماه، فقيل  أف النيب  ( جاء ُب ا٢بديث: عن ا٤بغّبة بن شعبة ُ)
ما تقدـ من ذنبك كما تأخر، فقاؿ: ))أفبل أكوف عبدا شكورنا(( لو: أىتىكىل في ىذا؟ كقد غفر اهلل لك 

 [. كُب ركاية عن عائشة ُِٖٗ[، مسلم ]ُْٕٔ، ّْٖٔ، َُُّصحيح البخارم ]
يا رسوؿ  :إذا صلى قاـ حٌب تفطر رجبله، قالت عائشة  قالت: كاف رسوؿ اهلل 

))يا عائشة أفبل أكوف عبدا اهلل أتصنع ىذا، كقد غفر لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر، فقاؿ: 
 [.َِِٖ[، صحيح مسلم ]ّْٕٖشكورنا((. صحيح البخارم ]

 ( النشيج: صوت معو توجع كبكاء، كما يردد الصيب بكاءه ُب صدره. كقد نشج ينشج.ِ)
 (.ٖٓصيد ا٣باطر )ص:( ّ)
ربل (، الطبقات الكُِٗ/ُُ[، هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ )ُُٔ( الزىد، ألٞبد بن حنبل ]ْ)

(ُ/ْٖ.) 
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كقاؿ: "ليس العآب الذم يعرؼ ا٣بّب كالشر، إ٭با العآب الذم يعرؼ ا٣بّب فيتبعو، 
 .(ُ)كيعرؼ الشر فيجتنبو"

ث بالعمل بو، ككنا نستعْب كنا نستعْب على حفظ ا٢بدي  :كقاؿ ككيع 
 . (ِ)على طلبو بالصـو

 .(ّ)كعنو أيضنا أنو قاؿ: استعينوا على ا٢بفظ بَبؾ ا٤بعصية
 .(ْ)أنو قاؿ: كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث بالعمل بو ،كعن الشعيب 

قاؿ: كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث  كعن إبراىيم بن إ٠باعيل بن ٦بيىمٍّع 
 . (ٓ)بالعمل بو

أنو قاؿ: ما كتبت حديثنا إال كقد عملت بو حٌب مىر  يب ُب   كعن أٞبد
احتجم كأعطى أبا طيبةى دينارنا، فاحتجمتي كأعطيتي  ا٢بديث أف النيب 

ـى دينارنا  .(ٔ)ا٢بج ا
  

                                                             

 (.ُِٗ -ُُٗ/ُُ(،  هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ )ِْٕ/ ٕ( حلية األكلياء )ُ)
(، فتح ا٤بغيث ُْٗ/ْ(، )َُّ/ِ(، ا٤بخلصيات )َُُّ/ِ(، )َٖٕ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ِ)

(ّ/ِِٖ.) 
 (.ّٗركضة العقبلء كنزىة الفضبلء )ص: (ّ)
 (.ِِٖ/ ّا٤بغيث )(، فتح َٖٕ/ُ( جامع بياف العلم كفضلو )ْ)
(، ا١بامع ألخبلؽ الراكم َٗ[، اقتضاء العلم العمل، للخطيب )ص:ُُْٕ، ُٗٓٔ( شعب اإلٲباف ]ٓ)

(، فتح ا٤بغيث ّْ/ِ(، شرح التبصرة كالتذكرة )َْٔ/ُ(، الشذا الفياح )ِٖٓ/ِكآداب السامع )
.(. كزاد البيهقي كا٣بطيب عن ا٢بسن بن صاّب أنو قاؿ:  كنا نستعْب عٖٖٓ/ِ)  لى طلبو بالصـو

(، تاريخ ِٔٗ/ُُ(، )ُِّ/ُُ(، سّب أعبلـ النببلء )ُْْ/ُ( ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ٔ)
(، شرح التبصرة كالتذكرة َْٔ/ُ(، الشذا الفياح )َُِّ/ٓاإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ )

 (.ٖٖٓ/ِ(، تدريب الراكم )ِّٖ/ّ(،  فتح ا٤بغيث )ّْ/ِ)
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كقاؿ بعض ا٢بكماء: العلم خادـ العمل، كالعمل غاية العلم، فلوال العمل ٓب 
ف أدع ا٢بق جهبلن بو أحب إٕب من أف أدعو يطلب علم كلوال العلم ٓب يطلب عمل، كأل

ا فيو  .(ُ)زىدن
 .(ِ)العلم يهتف بالعمل فإف أجابو حل كإال ارٙبل :كقاؿ سفياف الثورم 

كانوا إذا أتوا الر جل ليأخذكا عنو نظركا إٔب صبلتو،   :كقاؿ إبراىيم النخعي 
 .(ّ)كإٔب ٠بىًٍتو، كإٔب ىيئتو، ٍب يأخذكف عنو

ينفع ٓب يضر، لكن العلم إذا ٓب  كم من شيء إذا ٓب  :ؾ الس م اقاؿ ابن 
 .(ْ)ينفع ضر

من خرج إٔب العلم يريد العلم ٓب ينفعو  :كقاؿ أبو عبد اهلل الركذبارم 
 .(ٓ)العلم، كمن خرج إٔب العلم يريد العمل بالعلم نفعو قليل العلم

عض األدباء: كقاؿ بعض العلماء: خّب العلم ما نفع، كخّب القوؿ ما ردع. كقاؿ ب
 . (ٔ)ٜبرة العلـو العمل بالعلـو

"كالناس ُب العلم طبقات، موقعيهم من العلم بقٍدر  :كقاؿ اإلماـ الشافعي 
درجاهتم ُب العلم بو. فحق  على طلبة العلم بلوغي غاية جهًدىم ُب االستكثار من 

ؾ علمو ُب استدرا علمو، كالصربي على كل عارض دكف طىلىًبو، كإخبلص النية هلل 

                                                             

 (.ُٓلعلم العمل )ص: ( اقتضاء اُ)
(، ّٔ(. كُب )اقتضاء العلم العمل(  )ص:ِِٖ/ّ(، فتح ا٤بغيث )َٕٔ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ِ)

 ( ٫بوه عن ابن ا٤بنكدر.ٔٔ/ٔٓكتاريخ دمشق )
(، التعديل كالتجريح ، ٤بن خرج لو َٓ/ِ(،  صفة الصفوة )ُٔ/ِانظر: ا١برح كالتعديل، البن أيب حاًب ) (ّ)

 (.ُْٗ/ِ(، اآلداب الشرعية، البن مفلح )ُِٗ/ُُب ا١بامع الصحيح، للباجي )البخارم 
(، تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ ِّٗ/ٖ(، سّب أعبلـ النببلء )َّّ/ٕ( انظر: تاريخ بغداد )ْ)

(ْ/ٗٓٗ.) 
 (.ُٖ/ٓتاريخ دمشق ) (،ِٓٓ/ٓ( انظر: تاريخ بغداد )ٓ)
 (.ٕٔ( أدب الدنيا كالدين )ص:ٔ)
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نصًّا كاستنباطنا، كالرغبة إٔب اهلل ُب العوف عليو؛ فإنو ال ييدرىؾ خّبه إال بعونو. فإف من 
، ككفقو اهلل  للقوؿ كالعمل ٗبا عًلم  أدرؾ علم أحكاـ اهلل ُب كتابو نصًّا كاستدالالن

 منو: فاز بالفضيلة ُب دينو كدنياه، كانتفت عنو الرٍّيىب، كنػىو رت ُب قلبو ا٢بكمة،
 كاستوجب ُب الدين موضع اإلمامة.

ا٤ببتدئى لنا بنعمو قبل استحقاقها، ا٤بدٲبىها علينا مع تقصّبنا ُب   فنسأؿ اهللى 
اإلتياف إٔب ما أكجب بو من شكره ُّا، ا١باًعلىنىا ُب خّب أمة أخرجت للناس: أف يرزقنا 

ب لنا نافلة فهمنا ُب كتابو، ٍب سنة نبيو، كقوالن كعمبلن يؤدم بو عنا حقو، كيوج
 .(ُ)مزيدة"

كأخرج ابن أيب حاًب من طريق سفياف عن أيب حياف التيمي عن رجل قاؿ: كاف 
يقاؿ العلماء ثبلثة: عآب باهلل كعآب بأمر اهلل، كعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل، كعآب 

دكد كيعلم ا٢ب بأمر اهلل ليس بعآب باهلل، فالعآب باهلل كبأمر اهلل: الذم ٱبشى اهلل 
كالفرائض. كالعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل: الذم ٱبشى اهلل كال يعلم ا٢بدكد كال 
الفرائض. كالعآب بأمر اهلل ليس بعآب باهلل: الذم يعلم ا٢بدكد كالفرائض كال ٱبشى اهلل 

(ِ). 
كقد قيل: صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس، كإذا فسدا فسد الناس: 

 ..كقد تقدـ بياف ذلك.العلماء كاألمراء
كا٢باصل أف العمل بالعلم من أعظم أسباب زيادة العلم كحفظو كثباتو، كىو من 

َّحمس: التقول، كىو أبلغي كسائل الدعوة كالتأثّب ُب ا٤بدعوين. قاؿ اهلل  َٞ ِي َّاَّل  ٣َة حُّ
َ
َّأ يَة

ِْصََّخ٠ْسَُّ ّّ َُِّْصَٓةًٟةََّويَُس ْٛ ََُّٙس ْ٘ ًَ َََّيْ َ ٤اَّاَّلل  ُٔ ٤٠ُاَّإِْنَّتَذ  َٜ َّذُوَّآ ُ ََّواَّلل  ْٛ َِّْْصََُّٙس ََّويَ ْٛ ََّظيِّبَةدُِس ْٛ

                                                             

 (.ُٗالرسالة )ص: (ُ)
(، الدر ا٤بنثور ْٓٓ/ٔ(، كانظر: تفسّب ابن كثّب )َُّٖ/َُتفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب ) (ِ)

 ( .ّٗٓ/ ٕ(،  ٦بموع الفتاكل )ّٕٓ/ّ(، تاريخ ابن معْب )ركاية الدكرم( )َِ/ٕ)
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َِّٛ ِوي ًَ َّاْٙ ِ٘ ْق َّ
٤٠ُِٜاَّثِصَُظ٤ِِلَِّحمس :كقاؿ  [،ِٗ]األنفاؿ: ىجساْٙ ََّوآ َ ٤اَّاَّلل  ُٔ ٤٠ُاَّات  َٜ َّآ َٞ ِي ٣َةَّاَّل  حُّ

َ
يَةَّأ

ُْٝؼ٤َنَّث١َِِّ ٤ًَُّٟراََّت ْٛ ََُّٙس ْ٘ ًَ َّرََْحَذ١ََِِّويَْج ْٞ ِٜ َّ َْْٚيِ ّْ َِّٖ ْٛ  .(ُ)[ِٖ]ا٢بديد: ىجسيُْؤدُِس
كالعمل بالعلم من أسباب النجاة، كزيادة ا٢بسنات، كرفعة الدرجات، كيقي 

َّحمس :اإلنساف من سوء ا٣باٛبة، كمن ا٣بزم ُب الدنيا كاآلخرة. قاؿ اهلل  ًََْصِ 1ََّواْٙ
َّ َُّرْْسٍ ََِِّٙف نَْعةَن َّاْْلِ َّثِةِل2َََّّْإِن  ََّود٤ََاَؾ٤ْا ةِِلَةِت َّالؿ  ٤ُِٚٝا َّوََي ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي َّاَّل  ََّود٤ََاَؾ٤ْاَّإِل  ِ ّْ

َّ ِْبِ  بْب اإلٲباًف كالعمًل ُب نصوص كثّبة. كقد قرىفى اهللي  [.ّ-ُ]العصر: ىجس3ثِةلؿ 
كما أف ترؾ العمل بالعلم إضاعو لو، فما استدر العلم كال استجلب ٗبثل العمل، فَبؾ 

 العمل من أسباب الضبلؿ كاإلضبلؿ، كالعذاب ُب اآلخرة.  
 

 :هلل في دين ا : اًلبتداعرابًعا
 فإف االبتداع ُب دين اهلل  ؛: االبتداع ُب دين اهلل خيانة العلمإف من 

، كادعاء ما ليس منو اهلل  إحداث ُب دينإنو  كا٣بداع من حيثغش المبِب على 
  الرسوؿ كأف األمة، ٥بذه الدين يكمل ٓب  اهلل أفأنو منو؛ كىو ييفهم 

كيقيها من  ،اهلل  إٔب يقرُّا ٩با بو تعمل أف لؤلمة ينبغي ما ربو  عن يبلغ ٓب
رسولو  كعلى شرعو كعلى  اهلل على االعَباض كذلك منالعذاب ُب اآلخرة، 
، الرسوؿ  عليهما، كىو يتضمن اهتاـ كمن االستدراؾ 

ذلك، فهو الصادؽ  عن  الرسالة، كحاشاه تبليغ ُب كا٣بيانة بالكتماف
 بقولو رسالتو لتبليغ كاختاره أرسلو الذم  ربو لساف على كا٤بوصوؼ األمْب، 
: َّْٛحمس ََّيَٚيُْس ََّخصِيٌؽ ْٛ ََّي٠ِذُّ ة َٜ َّ ََّيَٚي١ِْ ََّيضِيٌض ْٛ ِعُس ُّ جْ

َ
َّأ ْٞ ِٜ َّ َّرَُظ٤ٌل ْٛ ََّجةءَُز ْس َٔ َٙ

ٌَّٛ ٠َِِْٜيَّرَُءوٌفَّرَِخي ْؤ ُٝ ْ  [.ُِٖ:التوبة] ىجسثِةل
)االبتداع( العقبة الثانية ُب طريق ا٥بداية بعد الكفر  كقد عد  ابني القيم  

"العقبة الثانية: كىي عقبة البدعة، إما باعتقاد  :لعظم خطره. قاؿ  ؛هلل با

                                                             

 (.ُِٕ/ ُ( مفتاح دار السعادة )ُ)
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كأنزؿ بو كتابو، كإما  ،بو رسولو  خبلؼ ا٢بق الذم أرسل اهلل 
من األكضاع كالرسـو احملدثة ُب الدين، الٍب ال يقبل اهلل  بالتعبد ٗبا ٓب يأذف بو اهلل 

 تاف، قل أف تنفك إحداٮبا عن األخرل،  منها شيئنا، كالبدعتاف ُب الغالب متبلزم
كما قاؿ بعضهم: تػىزىك جىٍت ًبدىعىةي األقواؿ ببدعة األعماؿ، فاشتغل الزكجاف بالعرس، 
فلم يػىٍفجىٍأىيٍم إال كأكالد الزنا يعيثوف ُب ببلد اإلسبلـ، تىًضج  منهم العباد كالببلد إٔب اهلل 

.  ،بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسراف كقاؿ شيخنا: تػىزىك جىٍت ا٢بقيقة الكافرة
الدنيا كاآلخرة. فإف قطع ىذه العقبة، كخلص منها بنور الس ن ة، كاعتصم منها ٕبقيقة 
ا٤بتابعة، كما مضى عليو السلف األخيار، من الصحابة كالتابعْب ٥بم بإحساف، كىيهات 

لو أىلي أف تسمح األعصار ا٤بتأخرة بواحد من ىذا الضرب! فإف ٠بحت بو نصب 
 .(ِ)ث"، كقالوا: مبتدع ٧بد(ُ)البدع ا٢بٍىبىاًئل، كبغوه الغىوىاًئل

فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: (، ك االبتداع ُب الدينكقد تقدـ ا٢بديث عن )
 )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
 والمفاىيم الخاطئة: ،: الجهل المركبخامًسا
أك من عرؼ  ر ُّم،أث  ، كالت  بلؿالض  يغ ك الز  ة األخذ عن أئم  :خيانة العلمإف من   

ا١بهل يكوف بسيطنا كيكوف  ـ أف  ، كقد تقد  ٩با يورث ا١بهل ا٤بركب كالتطرؼ الغلوٍّ ب
أف ا١بهل بصّب، ك كالت  عليم بسرعة كسهولة، كيعاِب بالت  أف ا١بهل البسيط يزكؿ ، ك بنامرك  

ظر يؤدم إٔب ا١بهل كأف فساد الن  ، ا٤بركب يعسر عبلجو، كىو أشد خطرنا من البسيط
كالنهج ا٤بعرُب الذم ال يسلم من  كالبيئة الفاسدة، سوء القدكة،يكوف بسبب ك  ،ا٤بركب

 يورث الشذكذ ُب النظر، كاال٫براؼ ُب السلوؾ. كىواآلفات، 
                                                             

الٍب تغوؿ، أم: هتلك ُب خفية". التوقيف على مهمات التعاريف ")الغوائل(: ٝبع غائلة، كىي ا٣بصلة ( ُ)
 (. ك)الغوائل( الدكاىي. ك)بغى يبغي بغينا(: إذا تعدل كظلم.ِْٓ)ص:

 (.ِّٖ -ِّٕ/ُمدارج السالكْب ) (ِ)



 

516 
 

يورث ، كالر بانيْب اسخْب ُب العلمالعلماء الر  األخذ عن  فإف  ذلك قابل مكُب   
 .ُب الفكر كالسلوؾ استقامةن 

ىم عماد الن اس ُب الفقو كالعلم كأمور الدٍّين ك  ،ا٤بعرفوف بالعلم كالت قول :كالر بانيوف
نيا؛ كلذلك قاؿ ٦باىد كىم فوؽ األحبار؛ ألف  األحبارى ىم العلماء.  : كالد 

ا عية، كمدبّب، كالقياـ بأمور الر  كالر با٘ب : ا١بامعي إٔب العلم كالفقو: البصرى بالسياسة كالت  
 . (ُ)يصلحهم ُب دينياىم كدينهم

ُب تفسّب  قاؿ ابن عباس  .(ِ)كقيل: ٠بوا بذلك؛ لعلمهم بالربٍّ 
٤ُٟ٤اََّرب ةِٟيِّْيََّحمس :قولو  حلماء فقهاء، كيقاؿ: الر با٘ب  الذم يػيرىيبٍّ  [:ٕٗ]آؿ عمراف: ىجسُٖ

 أم: بالتدريج، كقيل غّب ذلك. ،(ّ)الن اس ًبًصغىار العلم قبل ًكبىاره
"كا٤براد بصغار العلم: ما كضح من مسائلو،  :اؿ ا٢بافظ ابن حجر ق

كبكباره ما دؽ  منها. كقيل: يعلمهم جزئياتو قبل كلياتو، أك فركعو قبل أصولو، أك 
ال يقاؿ للعآب ربا٘ب حٌب يكوف عا٤با  :مقدماتو قبل مقاصده. كقاؿ ابن األعرايب 

"  .(ْ)معلمنا عامبلن
م على أمور الناس، مصلح ألحوا٥بم، كمرشد ٥بم إٔب ما فيو فالعآب الر با٘ب قائ

 صبلحهم.
 . (ٓ)((إنما العلم بالتعلمكُب ا٢بديث: ))

                                                             

 (.ْْٓ/ ٔ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
 (.ُُِ/ ُفتح البارم، البن حجر ) (ِ)
 (.ُُٓ/ُصحيح البخارم، البن بطاؿ ) (، شرحِْ/ ُ( انظر: صحيح البخارم )ّ)
 (.ُِٔ/ُفتح البارم، البن حجر ) (ْ)
(. قاؿ ابن حجر: إسناده حسن؛ العتضاده باَّيء من كجو ِْ/ُركاه  البخارم ُب )الصحيح(  معلقنا ) (ٓ)

 (.ٖٕ/ِ(، تغليق التعليق على صحيح البخارم )ِِْ/ٔ(، )ٗٔٓ/ِآخر. انظر: فيض القدير )
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على الصواب.  -بضم البلـ- ((بالتعلم))أم: ٙبصيلو،  ((إنما العلم))قولو: ف
كُب بعض النسخ: بالتعليم. كا٤بعُب: ليس العلم ا٤بعترب إال ا٤بأخوذ من األنبياء ككرثتهم 

 .(ُ)على سبيل التعلم
ُب )حاشيتو على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة(:  كقاؿ الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب 

(( "أم: بكوف اإلنساف يتعلم العلم من غّبه من العارفْب، كليس إنما العلم بالتعلم"))
. كقد ركم أف  لقماف ا٢بكيم أكصى ابنو، فقاؿ: يا بِب (ِ)العلم با٤بطالعة ُب الكتب"

كزاٞبهم بركبتيك؛ فإف اهلل ٰبيي القلوب بنور ا٢بكمة كما ٰبيي األرض جالس العلماء، 
 .(ّ)ا٤بيتة بوابل السماء

 .: اعتقاد الشيء على خبلؼ ما ىو عليوا٤بركب ا١بهلكقد تقدـ أف 
كالفرؽ بْب ا١بهل البسيط كا١بهل ا٤بركب أف  صاحب ا١بهل البسيط يعلم أنو 

١بهل ا٤بركب فإنو مع جهلو يظن أنو عآب، جاىل، كال يزعم أنو عآب، ٖببلؼ صاحب ا
 فجهلو مركب من جهلْب: ا١بهل بالشيء، كا١بهل بأنو جاىل بو. 

كقد قيل: فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب الذم ىو أشد خطرنا من ا١بهل 
 .(ْ)البسيط، كالببلىة أدٗب إٔب ا٣ببلص من فطانة بَباء

رباب االعتقادات الباطلة. "ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أ :قاؿ ابن القيم 
 .(ٓ)كا١بهل البسيط يطلب صاحبو العلم، أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل يطلبو"

 كقد تقدـ بياف ا١بهل البسيط كما يقرب منو.
                                                             

(، فيض القدير ِْ/ِ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ُُٔ/ُالبارم، البن حجر )انظر: فتح  (ُ)
(ِ/ٓٔٗ.) 

 (.ِْ( حاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة )ص:ِ)
 [.ِٓٓ[. الزىد، ألٞبد ]ُّٕٖ[، الزىد، البن ا٤ببارؾ ]َّٕٔموطأ اإلماـ مالك ]( ّ)
(، كانظر: جواىر القرآف، أليب حامد الغزإب ُّٔ -ُِٔ/ُي )ا٤بواقف، لعضد الدين اإلٯب( انظر: ْ)

 (.ُٔ)ص:
 .(َِٗ/ْظر: بدائع الفوائد )( انٓ)
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 :ويتبين مما تقدـ أف مسببات الجهل المركب يمكن حصرىا فيما يلي
 .سوء القدكة  - ُ
 الَببية السيئة كالبيئة الفاسدة.  – ِ
 .هج ا٤بعرُب الذم ال يسلم من اآلفاتالن - ّ
 دكف األخذ على العلماء الراسخْب. االكتفاء ٗبطالعة الكتب - ْ
 .ًبًصغىار العلم قبل ًكبىارهعدـ التدرج ُب طلب العلم، كعدـ األخذ  – ٓ
 غركر العلم الذم يؤدم إٔب طمس البصّبة: – ٔ

ُب خلق نزعة اإل٢باد  سببه  كىوإف  غركر العلم من أسباب الز يغ كالض بلؿ، 
َّثِةْْلَي٠َِّةِتَّحمس :عن ذلك ُب قولو كما أخرب اهلل ،  كا١بحود ْٛ َّرُُظ٣ُُٚ ْٛ ََّجةَءت٣ُْ ة  ٝ ََِٚ

َِّٛ َّاًِْْٙٚ ْٞ ِٜ َّ ْٛ ةَّي٠َِْس٢ُ َٝ ِ  [.ّٖ]غافر: ىجسَِصُِخ٤اَّث
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 ـ الفلسفة:اتباع سبل متفرقة، كاالفتتاف بعلو  – ٕ
من اآلفات  ًقٍيلو كقىاؿإف اتباع السبل ا٤بتفرقة، كاالفتتاف بعلـو الفلسفة، كبكل 

العمري دكف الٍب تصيب العقل، كُب ذلك ما فيو من ضياع الوقت كا١بهد، كانقضاء 
عن  كما أخرب اهلل  ، كىو من أسباب السقوط ُب أكدية الضبلؿ ،التبْب كالوضوح

ن َّحمس: ذلك ُب قولو
َ
َََّّوأ ْٞ ََّخ ْٛ َقَّثُِس ص  َّ ََّذَذ َ٘ ُج ٤اَّالعُّ ًُ ََّوَلَّدَت جِ ٤ًُهُ ةََِّةد جِ ًٝ اِِطَُّمْعَذِٔي ٢ََشاَِِّصَ

 [.ُّٓ]األنعاـ: ىجسَظبِي١َِِّٚ
فمن أراد ا٥بداية فعليو أف يسلكى طريقى ا٢بقٍّ الواضحى كا٤بختصر، كأف ينأل بنفسو 

سالك من االستضاءة  عن طرؽو كمتاىاتو ملتوية قد يضلًّ ُّا كيشقى. كال بد  لكلٍّ 
كأف يصوف نفسو عم ا يضر ُب اآلخرة، بالوقوؼ  ،بنور الوحي، كاتباع منهج اهلل 

كالتزاـ ما أمر، كاجتناب ما هنى، كال يتحقق ذلك إال بالعلم  ،عند حدكد اهلل 
  .كسين ًة نبيٍّو  ،كالفقو كالت بصر، كالت مسك بكتاب اهلل 
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ْٖصَِّحمس: سر كما قاؿ كا٢بق طريقو كاضح كبْب كمي َّلَِّّلِ ْصآََن ُٔ َّاْٙ َٟة ْ َّيَْس  ْس َٔ َوَٙ
ِٖصٍَّ س  ُٜ َّ ْٞ ِٜ َّ ْ٘  [. ُٕ]القمر: ىجسَذ٣َ

، (ُ)((وبينهما مشبهات ،والحراـ بين ،الحالؿ بين)) :كقاؿ النيب 
 أما طريق الباطل فهو شائك كمهلك كمعسر.

داء بأنوار الوحي، لكن  الوصوؿ إٔب ا٢بقٍّ ال يكوف إال باإلخبلص كالت جرد، كاالىت
كاالحَباز من الت فرؽ ُب متاىاتو ميًضل ة، كدركب ملتوية، حيث تنقضي األعماؿ كال 
يتبْب للباحث الطريق الصحيح، بل يتيو ُب أقواؿ الفبلسفة كا٤بفكرين الذين توسعوا ُب 
البحث، كىدـ البلحق ما أتى بو الس ابق، فتشع بت األقواؿ كاختلفت، كانغمس 

 ، فسقطوا ُب أكدية الضبلؿ. الٍب ال تنتهي ف ُب ١بة تلك الصراعات الفكري ةالباحثو 
خطًّا كخط  عن ٲبْب ذلك ا٣بط  خط  رسوؿي اهلل "كُب ا٢بديث: 

ىذا صراط ربك مستقيًما، وىذه السبل على كل سبيل كعن مشالو خطًّا، ٍب قاؿ: ))
٢َََّشاَِِّصََّحمسٍب قرأ: منها شيطاف يدعو إليو((،  ن 

َ
ََّوأ َ٘ جُ ٤اَّالعُّ ًُ ِ ٤ًُهََُّوَلَّدَت ج ةََِّةد جِ ًٝ اِِطَُّمْعَذِٔي

ََّظبِي١َِِّٚ ْٞ ََّخ ْٛ َقَّثُِس ص  َّ  . (ِ)"ىجسَذَذ
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

كقد تقدـ ُب غّب موضع أف العآب ٰبمل أمانة التبليغ دكف تلبيس أك كتماف، كأف 
تطرؼ، كا٤بفاىيم ا٣باطئة الٍب تتسلل إٔب اَّتمع كالٍب يعمل على مكافحة الغلو كال

 تؤذف با٣بطر أك اال٫براؼ إٔب مزالق خطّبة. 
                                                             

 [. ُُْٖ[، مسلم ]ُْٔٗ، ِٓ( صحيح البخارم ]ُ)
"ركاه النسائي ُب  :قاؿ اإلماـ الزيلعي الذىيب.  [، ككافقوِّٖٗا٢باكم كصححو ]( أخرجو ِ)

ا ٞباد عن عاصم عن أيب كائل عن عبد اهلل بن مسعود..اْب. كركاه )التفسّب( أخربنا ٰبٓب بن حبيب ثن
ابن حباف ُب )صحيحو( ُب النوع ا٢بادم عشر من القسم الثالث، كا٢باكم ُب )مستدركو( كقاؿ: 
صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه. كركاه أٞبد كأبو داكد الطيالسي كإسحاؽ بن راىويو كالبزار ُب )مسانيدىم(. 

عن أيب كائل غّب كاحد. كركاه أبو يعلى ا٤بوصلي ُب )مسنده( كسنده عن ٞباد بن زيد  قاؿ البزار: كركاه
 (.ْْٔ/ُعن عاصم ابن أيب النجود بو. ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب تفسّب الكشاؼ، للزيلعي )
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كال شك أف سوءى الفهم ينعكسي على الس لوؾ كالت طبيق العملي، فينتجي عن ذلك 
فينبغي على العآب أف يرفع  ا٫براؼه كضبلؿه ُب الفهًم كالت صور كالس لوؾ كالت طبيق.

س، كأف ٰبذر الناس من أئمة الضبلؿ، كمن دعاة التطرؼ، كمن سائر اآلفات الٍب اللب
   هتدد أمن اَّتمع حٌب ال يستفحل ا٣بطر، كيعسر العبلج. 

 
ػ:طباضعاتػسيػاضغؼمػواضتطبغق

وقد وقعت من  البعض مبالغات في الفهم والتطبيق كانت سبًبا للتطرؼ 
 :واًلنتكاس، ومن أىمها

 ا١بوانب الش كلية. ا٤ببالغة ُب  - ُ
، أك الت سرع ُب  - ِ ا٤بوقف الس ليب من اَّتمع من ٫بو ا٤ببالغة ُب الت شدد كالغلوٍّ

 اإلنكار من غّب حكمةو أك فهمو للواقع، أك مراعاةو ألحواؿ الناس.
نيا من ٫بو ا٤ببالغة ُب الز ىد، كتعطيل قواه عن عمارة  - ّ  ا٤بوقف الس ليب من الد 

الس عي كالعمل فيها، أك الَبكيز على ا١بوانب الش رعية دكف االستفادة من   األرض أك
 العلـو األخرل، كمواكبة ا٢بضارة. 

 الوقوؼ عند ظواىر النصوص دكف فهم مقاصدىا. - ْ 
 تضخيم صغّب القضايا، كعكسو.  - ٓ 

 ا٢بكم من زكاية كاحدة.  - ٔ
 ٙبجّب كاسع الشرع.  - ٕ
ا٢بزبية أك القبلية ٕبيث يعقد الوالء كالرباء على طائفة  إعبلء الطائفية أك - ٖ

 معينة، أك على حزب معْب.
 الَبكيز على العبادات الظ اىرة كإٮباؿ العبادات القلبية. - ٗ 
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الَبكيز على نصوص الَبىيب كالوعيد كالتخويف كإٮباؿ نصوص  - َُ 
 الَبغيب كالوعد كالرجاء.

 . ا١بمود كالتقليد دكف تبصر - ُُ 
 الزيغ ُب العقيدة، كإتباع ا٥بول، كأخذ بعض القرآف كترؾ بعضو. - ُِ 

 
 :سوء التبليغ سادًسا:

من خيانة العلم: سوء التبليغ، كقد يكوف بسبب أئمة الضبلؿ، أك تصدر غّب ك 
 :متأىل

ن و يورث آفاتو ألمن سوء التبليغ: )التصدر قبل التمكن كالرسوخ كالتأىل(؛ ف
كوف سببنا النصرافو عن ا٢بق، كلو كذلك أثر ال ٱبفى على لدل ا٤بتلقي، كقد ي

صاحبو، فهو ٩با يورث الًكرب كالعجب كالغركر، كالشذكذ الفكرم. ك"التصدر قبل 
 .(ُ)التأىل ىو آفة ُب العلم كالعمل. كقد قيل: من تصدر قبل أكانو، فقد تصدل ٥بوانو"

ٍرًسو: "أف ال أف من آداب العآًب ُب دى  كقد ذكر القاضي ابن ٝباعة 
ينتصب للتدريس إذا ٓب يكن أىبلن لو، كال يذكر الدرس ًمٍن ًعٍلمو ال يعرفو، سواء أشرطو 
الواقف أك ٓب يشرطو؛ فإف ذلك لعب ُب الدين، كازدراء بْب الناس. قاؿ النيب 

 :((المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور))(ِ). 

                                                             

ببلء (، سّب أعبلـ النَُِ/ِٖ(، كانظر: تاريخ اإلسبلـ، لئلماـ الذىيب )ُٖٗ( ا٤بصدر السابق )ص:ُ)
(، طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ّٖٗ/ْ(، طبقات الشافعية الكربل، للسبكي )ُِ/ُّ)
 (.ِٕ/ٓ(، شذرات الذىب )ُُٖ/ُ)

ُب تفسّب  قولو  [. قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب َُِّ، ُِِٗ[، مسلم ]ُِٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
: د٤َْاََّوُيِدجَُّّحمس

َ
ةَّأ َٝ ِ صَُخ٤َنَّث ّْ ََّح َٞ ِي

َّاَّل  َّلَََّتَْعََب  َٞ ةَزٍةَِّٜ َّ َٝ ِ َّث ْٛ ٣ُ ٤ُٚاًَََِّلَََّتَْعب٠َ  ًَ ّْ ََّح ْٛ
َ ةَّل َٝ ِ ُسواَّث َٝ ْنَُُّيْ

َ
٤َنَّأ

َشاِبَّ ًَ يعِب: بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا، كما جاء ُب )الصحيح(  [،ُٖٖ]آؿ عمراف: اآلية  ىجساْٙ
يح مسلم ))من ادعى دعول كاذبة؛ ليتكثر ُّا ٓب يزده اهلل إال قلة(( صح :عن رسوؿ اهلل 

 =(. قاؿُُٖ/ِ[، كُب )الصحيح(: ))ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط كبلبس ثويب زكر((. تفسّب ابن كثّب )َُُ]
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وانو. كعن أيب حنيفة من تصدر قبل أكانو فقد تصدل ٥ب :كعن الشبلي 
: "كذكر اإلماـ (ُ)من طلب الرياسة ُب غّب حينو ٓب يزؿ ُب ذؿٍّ ما بقي .

ُب )صحيحو( كتاب اإًلٲبىاف باب )االغتباط ُب العلم كا٢بكمة(: كقاؿ  البخارم 
: كبعد أف تيسىو ديكا كىقىٍد (ِ)((، قاؿ أبو عبد اهللتَػَفقَُّهوا قبل أف ُتَسوَُّدوا)) :عمر 

 .(ّ)ُب ًكربىً ًسنًٍّهمٍ  عىل مى أصحاب النيب تػى 
تػىفىق هيوا قبل أف تيسىو ديكا( ىو بضم ا٤بثناة كفتح ا٤بهملة  :قولو: )كقاؿ عمر 

 .(ْ)كتشديد الواك، أم: ٘بيٍعىليوا سادةن 
من أسباب سوء التبليغ: قل ة العلم بأصوؿ التشريع، كاختبلؼ العلماء. قاؿ ك 

سر الناس على الفتيا أقلهم علمنا باختبلؼ العلماء، "أج : أيوب السختيا٘ب
 .(ٓ)كأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختبلؼ العلماء"

بإسناده، عن مالك، قاؿ: أخرب٘ب رجل أنو  كركل ابن عبد الرب ا٢بافظ 
دخل على ربيعة بن أيب عبد الرٞبن، فوجده يبكي، فقاؿ لو: ما يبكيك؟ كارتاع 

بة دخلت عليك؟ فقاؿ: ال كلكن استفٍب من ال علم لو، كظهر لبكائو. فقاؿ لو: أمصي
ُب اإلسبلـ أمر عظيم. قاؿ ربيعة: كلبعض من يػيٍفًٍب ىهنا أىحىق  بالسٍٍّجن من الس ر اؽ. 

                                                                                                                                                                    

    "ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس كاإلفادة حٌب يتمكن من األىلية، :ا٤بناكم  العبلمة=
ن، كإزراء بو" فيض كال يذكر الدرس من علم ال يعرفو، سواء شرط الواقف أـ ال؛ فإنو لعب ُب الدي

 (.َِٔ/ٔالقدير )
 (.ُٕ-َٕ( تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ابن ٝباعة )ص:ُ)
 أم: البخارم. (ِ)
 (.ِٓ/ُ( صحيح اإلماـ البخارم )ّ)
 (.ُٔٔ/ُ( فتح البارم، البن حجر )ْ)
 (.ُٖٔ/ِلرب ُب )جامع بياف العلم كفضلو( )(، كابن عبد آُِ/ِ( ذكره ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( )ٓ)
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رحم اهلل ربيعة. كيف لو أدرؾ زماننا؟ كما شاء اهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 
 .(ُ)العظيم، كحسبنا اهلل كنعم الوكيل

كاالجتهاد لو أىلو من العلماء الراسخْب، كاإلفتاء مقاـ خطّب؛ كلذلك كاف 
 األجرؤ على الت صدر من غّب تأىل األجرؤ على الن ار. 

َّْٛحمس :ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ الز٨بشرم  ََُّٙس ُ َْٟضَلَّاَّلل 
َ
ةَّأ َٜ َّ ْٛ ْحُذ

َ
َرأ
َ
َّأ ْ٘ ُٓ

َّوََخًَلًلَّ ة ًٜ ََّخَصا ١ُْ٠َِّٜ ْٛ ُْٚذ ًَ َََِّج َّرِْزٍق ْٞ ونََِّٜ ََتُ ّْ ََّت ِ َّاَّلل  َّلََعَ ْم
َ
َّأ ْٛ ََُّٙس ذَِن

َ
َّأ ُ َّآَّلل  ْ٘  ىجسَُّٓ

"ككفى ُّذه اآلية زاجرة زجرنا بليغنا عن التجوز فيما يسئل عنو من  [:ٗٓ]يونس:
األحكاـ. كباعثة على كجوب االحتياط فيو، كأف ال يقوؿ أحد ُب شيء جائز أك غّب 

هلل كليصمت، كإال فهو مفَب على اهلل جائز إال بعد إيقاف كإتقاف، كمن ٓب يوقن فليتق ا
"(ِ). 

"اعلم أف  اإلفتاء عظيمي ا٣بطر، كبّبي ا٤بوًقع، كثّبي  :كقاؿ اإلماـ النوكم 
الفضًل؛ ألف  ا٤بفٍب كارثي األنبياًء صلوات اهلل كسبلمو عليهم، كقائم بفرض الكفاية، 

ٔب، كركينا عن ابًن ا٤بنكًدر لكنو معرض للخطأ؛ ك٥بذا قالوا: ا٤بفٍب ميوقٍّعه عن اهلل تعا
كخىٍلًقو، فلينظير كيف يدخيل بينىهم، كركينا عن الس لف  قاؿ: العآبي بْبى اهلل 

كفضبلء ا٣بىلىف من التوق ف عن الفيتيا أشياء كثّبة معركفة نذكر منها أحريفا تربكنا. كركينا 
من أصحاب عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ: أدركت مائة كعشرين من األنصار 

ييسأؿ أحدىم عن ا٤بسألة فّبدىا ىذا إٔب ىذا كىذا إٔب ىذا  رسوؿ اهلل 
دٍّث ٕبديث إال كىد  أف أخاهي كفاهي إي اه،  حٌب ترًجعى إٔب األكؿ. كُب ركاية: ما منهم من ٰبي

 كال ييستفٌبى عن شيءو إال كد  أف أخاه كفاه الفيتيا. 

                                                             

(، كانظر: صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب، ألٞبد بن ٞبداف ٖٓأدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب، البن الصبلح )ص:  (ُ)
(، ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ أٞبد بن ْْٓ/ْ(، شرح الكوكب ا٤بنّب )ُُالنمّبم ا٢برا٘ب ا٢بنبلي )ص:

 (.ِّٗحنبل )ص:
 (.ِٗ/ ِ(، تفسّب النسفي )مدارؾ التنزيل( )ّْٓ/ِ( الكشاؼ )ِ)
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 ُب كيلٍّ ما ييسأؿ فهو ٦بنوف. من أىفٍػٌبى  :كعن ابن مسعود كابن عباس 
كعن الش عيب  كا٢بسن كأيب حيصىْب التابًعيػ ٍْب قالوا: إف  أحدكم لييفٍب ُب ا٤بسألة، كلو 

 ١بمع ٥با أىل بدر.  كىرىدىت على عمر بن ا٣بطاب 
أدركتي أقوامنا ييسأؿ أحدىم عن الشيء  :كعن عطاء بن السائب التابعيٍّ 

ن ابن عباس ك٧بمد بن عجبلف: إذا أىٍغفىلى العآًبي )ال أدرم( فيتكلم كىو يػىٍرعىد. كع
أيصيبىٍت مىقىاتًليو. كعن سيفيىاف بن عيينة  كسىحنيوف: أىجسىري الن اس على الفيتيا أقػىل هم ًعلمنا. 

ب- كعن الشافعي  فىًقيلى لو فقاؿ: حٌب أدرم أف   -كقد سيًئل عن مسألةو فلم ٯبًي
  ا١بواب. الفضلى ُب السكوًت أك ُب

: ٠بعتي أٞبد بن حنبل  ـً
ييكًثر أف يقوؿ: ال أدرم، كذلك فيما  كعن األثرى

 عىرىؼى األقاكيلى فيو.
سيًئلى عن ٜباف كأربعْبى مسألةو،  كعن ا٥بيثم بن ٝبيل: شهدتي مالكنا  

فقاؿ ُب ثًنتىْب كثبلثْب منها: ال أدرم. كعن مالك أيضنا أن و رٗبا كاف ييسأؿ عن ٟبسْب 
يب ُب كاحدةو منها، ككاف يقوؿ: مىن أجاب ُب مسألةو فينبغي قبل ا١بواب م سألة فبل ٯبي

يب، كسيًئل عن مسألة، فقاؿ:  أف يعًرض نفسىو على ا١بن ة كالن ار، ككيفى خىبلصيوي، ٍبيٌ ٯبي
 . ال أدرم، فقيل: ىي مسألةه خفيفة سهلة، فغضب كقاؿ: ليس ُب العلم شيءه خفيفه

ما رأيتي أحدنا ٝبعى اهلل تعأب فيو من آلة الفيتيا ما ٝبىىع ُب ابن :  كقاؿ الشافعي
[ أسكتى منوي على الفيتيا نىة، ]كما رأيتي عييػىيػٍ

لوال الفىرىؽ  :. كقاؿ أبو حنيفة (ُ)
،  )كىو ا٣بوؼ( من اهلل  أف يىضيعى العلم ما أفتيت، يكوف ٥بم ا٤بهنأ كعلي  الوًزري

 .(ِ)ة"كأقوا٥بييم ُب ىذا كثّبة معركف

                                                             

 (.ُّٖ/ُكُب )الكامل(: "..كما رأيت أكقف أك أجنب عن الفتيا منو" الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ )( ُ)
 (.ُٔ -ُّآداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب، لئلماـ النوكم )ص:( ِ)
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من )سوء التبليغ( أٲبا ٙبذير، فحذ ر من الرؤكس  كقد حذ رنا الرسوؿ 
ا١بهاؿ، كأئمة الضبلؿ. فمن تكل م ُب العلم بغّب أمانة فقد مس  العلم بقرحة، ككضع 

 ُب سبيل فبلح األمة حجر عثرة.
ا٤بناصب  كيعظم الفساد كا٣بطر إذا تصد ر ا٤بنافقوف منابرى الد عوة كاإلعبلـ، كتبوؤا

العالية، فأشاعوا الباطل كركجوا لو، كأٟبدكا صوت ا٢بق، فاغَب ُّم خلق كثّب، فضلوا 
داعية يظهر خبلؼ ما يبطن، فقاؿ  كأضلوا، كقد حذ رنا النيب 

: ((إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي: كل منافق عليم اللساف))(ُ). 
اف، سفهاء سيخرج قـو في آخر الزماف، أحداث األسنكُب ا٢بديث: ))

األحالـ، يقولوف من خير قوؿ البرية، ًل يجاوز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من 
 .(ِ)..(( ا٢بديثالدين، كما يمرؽ السهم من الرمية

"معناه: صغار األسناف، ضعاؼ العقوؿ. قولو  :قاؿ اإلماـ النوكم 
: ((معناه: ُب ظاىر األمر، كقو٥بم: ال يقولوف من خير قوؿ البرية ))

 .(ّ)"-كاهلل أعلم-م إال هلل، كنظائره من دعائهم إٔب كتاب اهلل حك
))يخرج قـو من أمتي يقرءوف القرآف، ليس قراءتكم إلى كعند مسلم: 

قراءتهم بشيء، وًل صالتكم إلى صالتهم بشيء، وًل صيامكم إلى صيامهم 
يػَُهم، بشيء، يقرءوف القرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهم، ًل تجاوز صالتهم تَػَراقِ 

 .(ْ)((َيْمُرُقوف من اإلسالـ كما َيْمُرُؽ السهم من الرَِّميَّة
  

                                                             

  تقدـ. (ُ)
 [.َُٔٔ[، مسلم ]َّٗٔ، َٕٓٓ، ُُّٔ( صحيح البخارم ]ِ)
  (.ُُٗ/ٕ(، كانظر: حاشية السندم على سنن النسائي )ُٗٔ/ٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 [.َُٔٔ( صحيح مسلم ]ْ)
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(( كاضح فيما قلنا، ٍب إهنم يطلبوف يحسبوف أنو لهم)) :"فقولو 
اتباعو بتلك األعماؿ؛ ليكونوا من أىلو، كليكوف حجة ٥بم، فحْب ابتغوا تأكيلو كخرجوا 

ونو على غّب كجهو، فهم يظنوف أهنم أم: أهنم يفهم، (ُ)عن ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم"
على شيء كىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق كىم على باطل؛ للشبو الٍب 

 .٥بم، كللباطل الذم أشربتو قلوُّمعرضت 
 
من أسباب سوء التبليغ: الجهل بمقاصد التشريع من عدـ مراعاة أحواؿ و 

 :المدعوين
تقل للكفار مثبلن إذا أتيت "ال  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب  

، ٍب فػىرٍّع  لتدعوىم: اتركوا ا٣بمر، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، ىذا غلط، أصًٍّل األصلى أكالن
الفركع، فأكؿ ما تدعو: أف تدعوا إٔب التوحيد كالرسالة: أف يشهدكا أف ال إلو إال اهلل، 

ا رسوؿ اهلل، ٍب بعد ذلك عليك ببقية أركاف الدين   . (ِ)األىم فاألىم"كأف ٧بمدن
ككل من كقف على طريقة الشارع ُب التشريع، كاستقرأ منهجو ُب التبليغ، كتدبر 

  مسالكو ُب إنزاؿ األحكاـ يتأكد لو أف التدرج سين ة من سنن الشريعة كالطبيعة.
"إ٭با نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سورة من ا٤بفصل،  :فعن عائشة أـ ا٤بؤمنْب 

حٌب إذا ثاب الناس إٔب اإلسبلـ نزؿ ا٢ببلؿ كا٢براـ، كلو نزؿ فيها ذكر ا١بنة كالنار، 
ا، كلو نزؿ: ال تزنوا، لقالوا: ال  أكؿ شيء: ال تشربوا ا٣بمر، لقالوا: ال ندع ا٣بمر أبدن

ا"  .(ّ)ندع الزنا أبدن
  

                                                             

 (.ُٕٔاالعتصاـ، للشاطيب )ص: (ُ)
 (.َّٓ/ِشرح رياض الصا٢بْب ) (ِ)
 [.ّْٗٗ( صحيح البخارم ]ّ)
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قاؿ: بعثِب رسوؿ اهلل  كىذا ىو ا٤بنهج النبوم ُب الدعوة، فعن معاذ 
 ،(( :ن أىل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أف ًل إنك تأتي قوًما مقاؿ

إلو إًل اهلل وأني رسوؿ اهلل، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف اهلل افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يـو وليلة، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف اهلل افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإف ىم أطاعوا لذلك فإياؾ 

، فإنو ليس بينها وبين اهلل حجابوكر   .(ُ)((ائم أموالهم، واتق دعوة المظلـو
ليغيوي  كعن عبد اهلل بن مسعود  قاؿ: "ما أنت ٗبيحىدٍّثو قومنا حديثنا ال تػىبػٍ
نىةن" "ألف العقوؿ ال ٙبتمل  :. قاؿ العبلمة ا٤بناكم (ِ)عيقيو٥بييٍم، ًإال  كاف لبعضهم ًفتػٍ

أزيد على العقل فوؽ ما ٰبتملو استحاؿ ا٢باؿ من الصبلح  إال على قدر طاقتها، فإف
 .(ّ)إٔب الفساد"

 
 اإلجهاض الفكري:من أسباب سوء التبليغ: و 

 .(ْ)إخراج الفكرة قبل نضوجها:اإلجهاض الفكرمكا٤براد من 
يربز الفكرة مسخنا مشوىنا،  ٩با يربز الفكرة من التسرع الذم اإلجهاض الفكرمك 

  يثمر ىداية.فبل يورث إقناعنا، كال
  

                                                             

 [.ُٗ[، صحيح مسلم ]ّْْٕ، ِْْٖ، ُْٔٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُُ/ُ[ )ٓمسلم ]( صحيح ِ)
 (.ِْٕ/ ٓفيض القدير ) (ّ)
 (.َُِ( انظر: حلية طالب العلم، لبكر بن عبد اهلل أبو زيد )ص:ْ)
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التسرع في إطالِؽ األحكاـِ من : الجنوِح الفكريّْ و  سوء التبليغ من أسبابو 
 :تأمٍُّل وًل تبصٍُّر وًل رويَّة غير

"ككاف الس لف من الصحابة كالتابعْب يكرىوف: )التسرع  :قاؿ ابن القيم 
تعينت عليو  ُب الفتول(، كيود كل كاحد منهم أف يكفيو إياىا غّبه: فإذا رأل ُّا قد

 بذؿ اجتهاده ُب معرفة حكمها من الكتاب كالسنة أك قوؿ ا٣بلفاء الراشدين ٍب أفٌب. 
حدثنا سفياف عن عطاء بن السائب عن عبد  :كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ 

 الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ: أدركت عشرين كمائة من أصحاب رسوؿ اهلل 
دٍّثه إال  كىد  أف أخاه كفاه ا٢بديث، كال ميٍفتو أراه قاؿ: ُب ا٤بسجد، فما كاف منهم ٧بيى 

 إال  كىد  أف أخاه كفاه الفتيا.
حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرٞبن بن : كقاؿ اإلماـ أٞبد 

 أيب ليلى قاؿ: أدركت عشرين كمائة من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل 
أخاه كفاه، كال ٰبيىدٍّثي حديثنا إال كد أف أخاه  ما منهم رجل ييٍسأىؿي عن شيء إال  كىد  أف 

 كفاه.
يىا أىقػىل هيٍم ًعٍلمنا، يكوف  :كقاؿ سحنوف بن سعيد  أىٍجسىري الناس على اٍلفيتػٍ

 عند الرجل الباب الواحد من العلم يىظين  أف  ا٢بٍىق  كيل وي فيو.
العلم كمن غزارتو  معلقنا: "ا١برأةي على الفتيا تكوف من ًقل ةً  قاؿ ابن القيم 

كسعتو، فإذا قىل  علمو أفٌب عن كل ما يسأؿ عنو بغّب علم، كإذا ات سىعى علمو اتسعت 
فتياه؛ ك٥بذا كاف ابن عباس من أكسع الصحابة فتيا. ككاف سعيد بن ا٤بسيب أيضنا 
كاسع الفتيا، ككانوا يسمونو كما ذكر ابن كىب عن ٧بمد بن سليماف ا٤برادم عن أيب 

قاؿ: كنت أرل الرجل ُب ذلك الزماف كإنو ليدخل يسأؿ عن الشيء فيدفعو إسحاؽ 
الناس عن ٦بلس إٔب ٦بلس حٌب يدفع إٔب ٦بلس سعيد بن ا٤بسيب كراىية للفتيا، قاؿ: 

 ككانوا يدعونو سعيد بن ا٤بسيب ا١برمء.



 

529 
 

إ٘ب ألحفظ مسائل منها ما فيو ٜبانية أقواؿ من ٜبانية أئمة  :كقاؿ سحنوف 
اء، فكيف ينبغي أف أعجل با١بواب قبل ا٣برب؟ فلم أالـ على حبس من العلم
 .(ُ)ا١بواب؟"

"ال ٯبوز للمفٍب أف يتساىل ُب الفتول، كمن عرؼ  :قاؿ ابن الصبلح 
بذلك ٓب ٯبز أف يستفٍب. كذلك قد يكوف بأف ال يثبت كيسرع بالفتول قبل استيفاء 

وٮبو أف اإلسراع براعة، كاإلبطاء عجز حقٍّها من الن ظر كالفكر، كرٗبا ٰبملو على ذلك ت
كمنقصة، كذلك جهل، كلىًئٍن يبطئ كال ٱبطئ أكمل بو من أف يعجل فيضل 

 .(ِ)كيضل"
"اعلم أف اإلفتاء عظيم ا٣بطر، كبّب ا٤بوقع، كثّب  :كقاؿ اإلماـ النوكم 

ة الفضل؛ ألف ا٤بفًٍب كىاًرث األنبياء صلوات اهلل كسبلمو عليهم، كقائم بفرض الكفاي
..إٔب أف قاؿ: "ٰبـر  لكنو معرض للخطأ؛ ك٥بذا قالوا: ا٤بفًٍب موقٍّع عن اهلل تػىعىأبى
التساىل ُب الفتول، كمن عرؼ بو حـر استفتاؤه، فمن التساىل: أف ال يتثبت، كييسرع 

 .(ّ)بالفتول قبل اٍسًتيفىاء حقٍّها من الن ظر كالفكر"
هنا.  كأنكر أٞبد كغّبه على من "ككاف السلف يهابوهنا كيشددكف فيها، كيتدافعو 

 هتجم ُب ا١بواب، كقاؿ: ال ينبغي أف ٯبيب ُب كل ما يستفٌب فيو.
كٰبـر التساىل فيها كتقليد معركؼ بو، أم: بالتساىل؛ ألف أمر الفتيا خطر، 
فينبغي أف يتبع السلف ُب ذلك، فقد كانوا يهابوف الفتيا كثّبنا، كقد قاؿ اإلماـ أٞبد 

: ل شيئنا ال ينبغي أف ٰبمل على أف يقولو.إذا ىاب الرج 

                                                             

 (.ّْٗ/ ِ(، كانظر: الفقيو كا٤بتفقو، للخطيب )ِٖ-ِٕ/ُإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ) (ُ)
 (.ُُُ( أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب )ص:ِ)
كانظر: صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب، البن ٞبداف ا٢بر ا٘ب ا٢بنبلي  (،ْٔ-َْ/ُ( اَّموع شرح ا٤بهذب )ّ)

 (.ُّ)ص:
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كقاؿ بعض الشافعية: من اكتفى ُب فتياه بقوؿ أك كجو ُب ا٤بسألة، من غّب نظر 
 .(ُ)ُب ترجيح كال تقيد بو: فقد جهل كخرؽ اإلٝباع"

كقد ٩با تقدـ أف الت سرع ُب إطبلًؽ األحكاـً ييورٍّثي آفاتو لدل ا٤بتلقي، كيتبْب 
، كلو كذلك أثره ال ٱبفى على صاحبو، من حيث إن و قد يكوف سببنا النصراف و عن ا٢بقٍّ

تكلم بغّب ًعٍلمو أك بغًّب ا٢بقٍّ فىضىل  كأىضىل ؛ كلذلك كاف الس لف من الصحابة كالتابعْب 
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب:  .يكرىوف: التسرع ُب الفتول،  كإطبلؽ األحكاـ

 )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.
 
 تصدُّر داعية يظهُر عكَس ما يبطن:أسباب سوء التبليغ: من و 

إف  من أسباًب سوء الت بليغ: تصد ري داعيةو يظهري عكسى ما يبطن، فيظهر القبوؿ 
كاإلذعاف لشرعو، كلكن و يػيٍعرض بقلبو، كيػيٍعرىؼي ذلك ُب تىصىر فىاتًًو ك٢بٍىن  ،لدين اهلل 

ًْصَِذ٠ َّحمس :قػىٍولو. قاؿ اهلل  ََّْٛوَْلَ ةَُٙس َٝ ْخ
َ
َّأ ُٛ َٚ ًْ ََّح ُ ٤ِْلََّواَّلل  َٔ َّاْٙ ِٞ َِِّفََِّلْ ْٛ  [.َّ]٧بمد: ىجس٣ُ

كىذه حاؿ ا٤بنافقْب نفاؽى اٍلكيف ار اٍلميخىل ًدينى ُب الد ٍرؾ األسفل من الن ار. "كيقاؿ 
َّيَْؼ٣َُسَّحمسقاؿ:  ٤با عدموا صدؽ األحواؿ ٓب ينفعهم صدؽ األقواؿ؛ فإف اهلل  ُ َواَّلل 

٠َة ُٝ ْ َّال فكانوا يقولوف: نشهد إنك لرسوؿ اهلل، ككذلك من  [،ُ]ا٤بنافقوف: ىجسَِِِْٔيََََّٙكذِث٤ُنََّإِن 
َّحمسأظهر من نفسو ما ٓب يتحقق بو افتضح عند أرباب التحقيق ُب ا٢باؿ.  َ ُُيَةدُِي٤َنَّاَّلل 

ًُُصونََّ َّيَْؼ ة َٜ ََّو ْٛ َع٣ُ ُّ جْ
َ
َّأ َّإِل  ََُّيَْسُي٤َن ة َٜ ََّو ٤٠ُا َٜ َّآ َٞ ِي د كباؿ خداعهم عا [ٗ]البقرة: ىجسَواَّل 

كالعقوبة عليو إٔب أنفسهم فصاركا ُب التحقيق كأهنم خادعوا أنفسهم، فما استهانوا إال 
 .(ِ)بأقدارىم، كما استخف وا إال بأنفسهم، كما ذاؽ كباؿ فعلهم سواىم"

  

                                                             

  (.ٖٖٓ/ْ( شرح الكوكب ا٤بنّب )ُ)
 (.ُٔ/ ُ( لطائف اإلشارات )ِ)
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ر النيب  داعية يظهر خبلؼ ما يبطن، فيظهر اإلذعاف، بل  كقد حذ 
وة، كىو يبطن ما يبطن من مكرو كإعراض، فمثل كينتحل صفة العلماء، فيتصدر للدع

ىذا ضاؿٌّ ميًضلٌّ، فهو أكثري خطرنا من معرضو ظاىر اإلعراض؛ لكونو يتسب ب ُب 
إعراض غّبه؛ لسوء فهمو، كخيٍبًث غايتو كقصده. جاء ُب ا٢بديث عن عمر بن 

إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي  قاؿ: )) أف  رسوؿ اهلل  ا٣بطاب 
قاؿ:  . كعند أيب يعلى عن عمر بن ا٣بطاب (ُ)((يم اللسافكل منافق عل

 .(ِ)((كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة كل منافق عليم اللساف))
جاىل القلب  ،(( "أم: كثّب علم اللسافكل منافق عليم اللسافقولو: )) 

اس إٔب كالعمل، اٚبذ العلم حرفة يتأكل ُّا، ذا ىيبة كأُّة يتعزز كيتعاظم ُّا، يدعو الن  
اهلل كيفر ىو منو، كيستقبح عيب غّبه كيفعل ما ىو أقبح منو، كيظهر للن اس الت نسك 
كالت عبد، كيسارر رب و بالعظائم إذا خبل بو ذئب من الذئاب لكن عليو ثياب، فهذا ىو 

ىنا؛ حذرنا من أف ٱبطفك ٕببلكة لسانو، كٰبرقك  الذم حذ ر منو الش ارع 
كا٤بنافقوف أخبثي  :لك بنًب باطنو كجنانو. قاؿ الز٨بشرم بنار عصيانو، كيقت

الكفرة كأبغضهم إٔب اهلل تعأب كأمقتهم عنده؛ ألهنم خلطوا بالكفر ٛبويهنا كتدليسنا، 
َِّ٘حمسكبالش كر استهزاء كخداعنا؛ كلذلك أنزؿ فيهم:  َّ ْظ

َ
َّاْْل ْرِك َّاِل  َِِّف ٠َةَِِِْٔي ُٝ ْ َّال  ىجسإِن 

 انتهى.  [ُْٓ]النساء:
يقوؿ لعلماء الدنيا: يا أصحاب القصور قصوركم  ٰبٓب بن معاذ ككاف 

قيصرية، كبيوتكم كسركية، كأبوابكم ظاىرية، كأخفافكم جالوتية، كمراكبكم قاركنية، 
كأكانيكم فرعونية، كمآٜبكم جاىلية، كمذاىبكم شيطانية، فأين احملمدية كالعا٤بية؟! 

ـ الدنيا ال ٲبل من ٝبعو، كتراه كأكثر علماء الزماف ضرباف: ضرب منكبه على حطا
شهره كدىره يتقلب ُب ذلك كا٥بج ُب ا٤بزابل يطّب من عذرة إٔب عذرة، كقد أخذت 

                                                             

 تقدـ. (ُ)
 تقدـ. (ِ)
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دنياه ٗبجامع قلبو، كلزمو خوؼ الفقر كحب اإلكثار، كاٚبذ ا٤باؿ عدة للنوائب، ال 
يتنكر عليو تغلب الدنيا، كضرب ىم أىل تصنع كدىاء كخداع كتزين للمخلوقْب كٛبلق 

لحكاـ؛ شحنا على رئاستهم، يلتقطوف الرخص، كٱبادعوف اهلل با٢بيل، ديدهنم ا٤بداىنة ل
كساكن قلوُّم ا٤بُب، طمأنينتهم إٔب الدنيا، كسكوهنم إٔب أسباُّا، اشتغلوا باألقواؿ عن 

 .(ُ)األفعاؿ، كسيكافئهم ا١ببار ا٤بتعاؿ"
 
 .إىماؿ فقو الواقع ومقاصد التشريع :من أسباب سوء التبليغو 
 
انعداـ الشفقة وكذلك التساىل في الوقوؼ عند  :من أسباب سوء التبليغو 

 الضوابط الشرعية:
من صفات الداعية الصادؽ ُب دعوتو: رٞبة ا٤بدعوين، كمراعاة مصا٢بهم، 
كالشفقة عليهم، كالفرح ٗبا يسر ىم مع كقوفو عند ا٢بدكد كالضوابط الشرعية الفاصلة 

 بْب اإلفراط كالتفريط.
 
تتبع الحيل المحرمة أو المكروىة، والتمسُِّك  :سباب سوء التبليغمن أو 
 بالشَُّبو:

، أك إٔب إبطاؿ ا٢بقوؽ، أك  ا٢بيل احملرمة ىي ا٢بيل الٍب تتخذ للتوصل ُّا إٔب ٧بـر
لتمويو الباطل، أك إدخاؿ الشبو فيو. كىي ا٢بيل الٍب هتدـ أصبلن شرعيًّا، أك تناقض 

 مصلحة شرعية. 
  

                                                             

 (.ْٓ/ُ(، الكشاؼ، للز٨بشرم )ُْٗ/ِفيض القدير ) (ُ)
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رمة تقـو على ا٤بخادعة، كالتلبيس، كالتدليس، كعلى اٚباذ الوسائل كا٢بيل احمل
 . (ُ)ا٤بشركعة، كغّب ا٤بشركعة؛ للوصوؿ إٔب ا٢براـ

مسخ الذين استحلوا ٧بارمو با٢بيل قردة  "كاهلل  :قاؿ ابن القيم 
كخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإهنم ٤با مسخوا شرعو كغّبكه عن كجهو مسخ 

ذـ أىل ا٣بداع كا٤بكر، كمن يقوؿ بلسانو ما  خلقتها، كاهلل  كجوىهم كغّبىا عن
ليس ُب قلبو، كأخرب أف ا٤بنافقْب ٱبادعوف اهلل كىو خادعهم، كأخرب عنهم ٗبخالفة 
ظواىرىم لبواطنهم كسرائرىم لعبلنيتهم كأقوا٥بم ألفعا٥بم. كىذا شأف أرباب ا٢بيل 

عة ىي االحتياؿ كا٤براكغة بإظهار احملرمة، كىذه األكصاؼ منطبقة عليهم؛ فإف ا٤بخاد
 .(ِ)أمر جائز ليتوصل بو إٔب أمر ٧بـر يبطنو"

كال يقلد متساىبلن ُب الفتيا، كال من يبتغي ا٢بيل احملرمة، كال من يذىب إٔب 
 األقواؿ الشاذة الٍب ينكرىا ا١بمهور من العلماء.

يفاء حقها "كالتساىل قد يكوف بأف ال يثبت كيسرع بالفتول، أك ا٢بكم قبل است
من النظر كالفكر، كرٗبا ٰبملو على ذلك: تػىوىٮب يوي أف اإلسراع براعة، كاإلبطاء عجز 
كمنقصة، كذلك جهل، فؤلف يبطئ كال ٱبطئ أٝبل بو من أف يعجل فػىيىًضل  كىييًضل ، 
كقد يكوف تساىلو كا٫ببللو بأف ٙبملو األغراض الفاسدة على تتبع ا٢بيل احملظورة، أك 

كالت مىس ًك بًالش بىًو؛ طلبنا للَبخيص على من يػىريكـي نػىٍفعىو، أك التغليظ على من  ا٤بكركىة،
 كمن فعل ذلك فقد ىاف عليو دينو، كنسأؿ اهلل :ييرًيدي ضىر ه. قاؿ ابن الصبلح 

 "العفو كالعافية(ّ).  

                                                             

 (.ُِٖ/ّْب )(، إعبلـ ا٤بوقعَّّ/ُٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ُ)
 (.ُِٕ/ّإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ) (ِ)
(، كانظر: اَّموع شرح ا٤بهذب، لئلماـ النوكم ْٕ/ُتبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) (ّ)

 (.ْٔ(، فتاكل ابن الصبلح )ص:ْٔ/ ُ)
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، حيث يضلف  سوءى التبليغ ٩با اـ فبل ٱبفى أتكُب ا٣ب إف   عن االىتداء إٔب ا٢بقٍّ
ا٤بتلقي ال يردي ا٢بق   على فكره مشفوعنا با٢بج ة كاإلقناع، أك ال ترد الفكرة على ذىنو ُب 
صورة كاملة من غّب إجهاض، أك سوء تأكيل، أك ال ييراعى فيها حاؿ ا٤بتلقي؛ كذلك أف 

ي الد اعي الذم ال يتقن فن  الدعوة ال ينهج هنج الت شريعات الٍب تتبلءـ مع حاؿ ا٤بتلق
من حيث التدرج مثبلن من األىمٍّ إٔب ما دكنو، كاعتبار حالو من حيث االستجابة أك 

ا عن ا٢بكمة الٍب أمر اهلل  ُّا من يتصدل للدعوة  عدمها، كبذلك يكوف بعيدن
 . إٔب اهلل 
 

 ، وعدـ إتقاف العمل بها:: الجهل بفقو المهنةخامًسا
ة مع ا١بهل بفقهها، كعدـ تقدـ أف من )خيانة العلم(: امتهاف ا٤بكلف صنع

إتقاف العمل ُّا، ٩با يلحق اإليذاء كالضرر بالناس ُب معاشهم كمعامبلهتم كأبداهنم، 
 كيعد ذلك من اإلفساد ُب األرض. 

 .خربة كمهارة كحذؽ ٗبمارستوعلم ك كالعمل ٰبتاج إٔب 
 كطالب بإتقاهنا،ا٤بسلم مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، كما تقدـ أف 

))من َتطَبََّب ولم يعلم منو كُب ا٢بديث:  .لزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا الشرعيةكي
  .(ُ)ِطبّّ فهو ضامن((

كينبغي ٧باسبة من امتهن صنعة من غّب مؤىل، كمن غّب تصريح أك شهادة تدؿ 
 على علمو كخربتو كإجازتو، فبل ضرر كال ضرار، كالضرر يزاؿ. 

 
 

  
                                                             

  .تقدـ( ُ)
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:ػاضخغاظظخاتطظػصور  

، كمتداخلة متشعبة موضوعاتك ل أف صور ا٣بيانة كثّبة، كأبواُّا متعددة، كا٢باص
 يطلب. فينبغي على كلٍّ عاقل كآثارىا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا -كما تقدـ-كىي 

السبلمة لنفسو كألىلو كلوطنو ك٤بن ٰبب أف ٰبَبز عن كل ما يوصل إٔب ا٣بيانة، كأف 
، حٌب ال يورد نفسو ا  األكفياء ٤بهالك، كحٌب يكوف منينأل بنفسو عن كل ٧بـر

، طيبة مبينة على احملبة كاإليثار ا٤بخلصْب، فيحيا حياة كمن عباد اهلل الصادقْب، 
 كٯبزل يـو القيامة بأحسن ما كاف يعمل، فيغنم خّب الدنيا، كثواب اآلخرة. 
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اء ُب السادس يـو الثبلث فرغت من الكتاب ٕبمد اهلل  

 ـ[.ََِِ/ّ/ُّىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْمن شهر شعباف ]

قد ضرب الوباء أصقاع األرض، كعم الببلء، ككثر فرغت منو ك 

كليس ٥با من كشاع ا٣بوؼ، البغي كالفساد، كتبدلت األحواؿ، 

 دكف اهلل كاشفة.

        
 ككرمو. كا٢بمد هلل على منو كفضلو
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  المصادر والمراجع 
 ىػ[.ُُْٖالرياض ] الراية، ، دارُ، ط:لكربل، البن بطةاإلبانة ا .ُ
، رئاسة إدارات البحوث العلمية ُا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر، أ.د فهد الركمي، ط: .ِ

 ىػػ[.َُْٕكاالفتاء كالدعوة كاالرشاد ُب ا٤بملكة العربية السعودية ]
 [.ىػػُّٖٖآثار ابن باديس، دار كمكتبة الشركة ا١بزائرية ] .ّ
 ىػ[.َُْٖاالجتهاد، للجويِب، دار القلم، دارة العلـو الثقافية، دمشق ، بّبكت ] .ْ
 ىػػ[.ُِْٓ، دار ا٤بسلم للنشر كالتوزيع ]ُاإلٝباع ، البن ا٤بنذر النيسابورم، ط: .ٓ
 إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ، البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية، بدكف تاريخ. .ٔ
 القاىرة. ا٢بديث، دار ا٤باكردم، ا٢بسن أليب ية،السلطان األحكاـ .ٕ
 ىػػ[.ُُِْ] بّبكت العلمية، الكتب ، دارِللفراء، ط: السلطانية، األحكاـ .ٖ
 ىػػ[.ُِْْأحكاـ القرآف، أليب بكر بن العريب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٗ

 ػ[.ىَُْٓ] دار الكتب العلمية، بّبكت، ِ، ط:لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف .َُ
 إحياء علـو الدين، أليب حامد الغزإب، دار ا٤بعرفة، بّبكت. .ُُ
 ىػػ[.ُِّْبّبكت ]  العلمية، الكتب ، دارُىيبػىيػٍرىة، ط: بن العلماء، ٰبٓب األئمة اختبلؼ .ُِ
 ىػػ[.ُّٔٓاالختيار لتعليل ا٤بختار، لعبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفي مطبعة ا٢بليب، القاىرة  ] .ُّ
، ط:األخبلؽ كا .ُْ  ىػػ[.ُّٗٗ،  دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت ]ِلسّب ُب مداكاة النفوس، البن حـز
 اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية، البن مفلح، عآب الكتب. .ُٓ
 [.َُْٖآداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب، لئلماـ النوكم، دار الفكر،  دمشق ] .ُٔ
 ـ[.ُٖٔٗياة، بدكف طبعة ]أدب الدنيا كالدين، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، دار مكتبة ا٢ب .ُٕ
، لبناف ] .ُٖ  ىػػ[.ُُْٗأدب الطلب كمنتهى األرب، للشوكا٘ب، دار ابن حـز
 ىػػ[. ُِّْأدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب، البن الصبلح، مكتبة العلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة ] .ُٗ
 ىػػ[.ُُْْاألذكار، لئلماـ النوكم، دار الفكر، بّبكت ] .َِ
ارم، ألٞبد بن ٧بمد القسطبل٘ب، ا٤بطبعة األمّبية، مصر إرشاد السارم لشرح صحيح البخ .ُِ

 ىػػ[ُِّّ]
 ىػػ[. ُُْٗإرشاد الفحوؿ، ٧بمد بن علي الشوكا٘ب،  دار الكتاب العريب ] .ِِ
 ىػػ[.َُِْاإلرشاد إٔب صحيح االعتقاد، لصاّب الفوزاف، دار ابن ا١بوزم ] .ِّ
 ىػػ[.ُُْٗ، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُأساس الببلغة، للز٨بشرم، ط: .ِْ
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 ىػػ[.ُُِْاالستذكار، البن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِٓ
 ىػ[.َُّْاالستقامة، البن تيمية، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود، ا٤بدينة ا٤بنورة ] .ِٔ
 ىػػ[.ُُْٗاألشباه كالنظائر، البن ٪بيم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِٕ
 ىػ[.ُُُْب العلمية، ]، دار الكتُاألشباه كالنظائر، للسيوطي، ط: .ِٖ
 ىػػ[.ُُْٓأضواء البياف، ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، دار الفكر، بّبكت ] .ِٗ
إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب أليب بكر )ا٤بشهور بالبكرم( بن ٧بمد شطا الدمياطي،  .َّ

 ىػػ[.ُُْٖ، دار الفكر، ]ُط:
 ىػػ[.ُُِْعودية ]االعتصاـ، للشاطيب،  دار ابن عفاف، الس .ُّ
 ىػ[.ُُُْإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، البن القيم،  دار الكتب العلمية، يّبكت ] .ِّ
 إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، البن قيم ا١بوزية، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض. .ّّ
 ىػ[.ُّّْآفات على الطريق، للدكتور السيد ٧بمد نوح، دار الوفاء للطباعة، مصر، ا٤بنصورة ] .ّْ
اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب كالسنة، د. عبد القادر ٧بمد  .ّٓ

 ىػ[.َُْْا٤بعتصم دٮباف، العبيكاف، الرياض ]
 ىػػ[.ُِْْاالقتصاد ُب االعتقاد، للغزإب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ّٔ
 ر، بّبكت.اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، للخطيب الشربيِب، دار الفك .ّٕ
اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل، ٤بوسى بن أٞبد ا٢بجاكم ا٤بقدسي، ٍب الصا٢بي، دار ا٤بعرفة،  .ّٖ

 بّبكت.
 ىػػ[.َُْٖ، ]ُاإلقناع، البن ا٤بنذر، ط: .ّٗ
 ىػػ[.َُُْاإلكليل ُب استنباط التنزيل، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .َْ
لقاضي عياض، ٙبقيق: األستاذ الدكتور ٰبٓب إ٠باعيل، دار إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، ل .ُْ

 ىػ[.ُُْٗالوفاء، ا٤بنصورة، مصر ]
 العتيقة، ا٤بكتبة الَباث، ، دارُاليحصيب، ط: موسى بن ، عياضاإل٤باع إٔب معرفة أصوؿ الركاية .ِْ

 ىػ[.ُّٕٗتونس ]/القاىرة
 ىػػ[.ُّٕٗ/تونس ]اإل٤باع، للقاضي عياض، دار الَباث، ا٤بكتبة العتيقة، القاىرة .ّْ
 ىػ[.ُّْْ، دار الكتب ا٤بصرية ]ِأمإب القإب، ط: .ْْ
 ىػػ[.ُُْٓاإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة، البن ا١بوزم، مكتبة مدبوٕب، القاىرة ] .ْٓ
 إيقاظ ٮبم أكٕب األبصار، لصاّب بن ٧بمد العمرم ا٤بعركؼ بالفبل٘ب ا٤بالكي، دار ا٤بعرفة، بّبكت. .ْٔ
 على إنكار البدع كا٢بوادث، أليب شامة، دار ا٥بدل، القاىرة. الباعث .ْٕ
 ،  دار الكتاب اإلسبلمي، بدكف تاريخ.ِالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن ٪بيم، ط: .ْٖ
 ىػػ[.ُُْْ، دار الكتيب ]ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، للزركشي، ط: .ْٗ
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دار الكتب ، ِط: ،د بن ٧بمد بن عجيبةالعباس أٞب ، أليبالبحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد .َٓ
 ػ[.ىػُِّْ] بّبكت ،العلمية
 ىػػ[.ُُّْبداية ا٥بداية، أليب حامد الغزإب، مكتبة مدبوٕب، القاىرة ] .ُٓ
 ىػ[.َُْٖالبداية كالنهاية، البن كثّب، دار إحياء الَباث العريب ] .ِٓ
،  دار الكتب ِالكاسا٘ب، ط:بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود  .ّٓ

 ىػػ[.َُْٔالعلمية، بّبكت ]
 بدائع الفوائد، البن القيم، دار الكتاب العريب، بّبكت. .ْٓ
 ىػ[.ُُْٗ، دار الوطن، الرياض ]ُالرب كالصلة، أليب عبد اهلل ا٤بركزم، ط: .ٓٓ
 ىػػػ[.ُّْٖبريقة ٧بمودية، أليب سعيد ٧بمد بن ٧بمد بن مصطفى ا٣بادمي ا٢بنفي،  مطبعة ا٢بليب ] .ٔٓ
بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز، للفّبكزآبادم، اَّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، ١بنة  .ٕٓ

 ىػػ[.ُّّٗإحياء الَباث اإلسبلمي، القاىرة ]
 ىػػ[.َُْٖ، دار صادر، بّبكت ]ُالبصائر كالذخائر، أليب حياف التوحيدم، ط: .ٖٓ
 بن أٞبد العباس الصغّب، أليب الشرح على الصاكم يةٕباش ا٤بعركؼ ا٤بسالك ألقرب السالك بلغة .ٗٓ
 تاريخ. ا٤بعارؼ، بدكف دار بالصاكم، الشهّب ا٣بلوٌب، ٧بمد

،  دار ا٤بنهاج، جدة ُالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمرا٘ب، ط: .َٔ
 ىػػ[.ُُِْ]

، ِل ا٤بستخرجة، أليب الوليد ابن رشد القرطيب، ط:البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٤بسائ .ُٔ
 ىػػ[.َُْٖدار الغرب اإلسبلمي، بّبكت ]

 الَباث كإحياء العلمي البحث ، مركزُمعْب، ط: بن ٰبٓب زكريا ، أليبتاريخ ابن معْب )ركاية الدكرم( .ِٔ
 ىػ[.ُّٗٗا٤بكرمة ] مكة اإلسبلمي،

 ىػػ[.ُُّْ، دار الكتاب العريب، بّبكت ]تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ، للذىيب .ّٔ
 التاريخ الكبّب، حملمد بن إ٠باعيل البخارم، دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آباد. .ْٔ
 ىػ[.ُِِْتاريخ بغداد، للخطيب البغدادم  دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت ] .ٓٔ
 ىػػ[.ُُْٓتاريخ دمشق، البن عساكر، دار الفكر ] .ٔٔ
 قتيبة الدينورم، دار الكتب العلمية، بّبكت.تأكيل مشكل القرآف، البن  .ٕٔ
 برىاف فرحوف، ابن ٧بمد، بن علي بن األحكاـ، إلبراىيم كمناىج األقضية أصوؿ ُب ا٢بكاـ تبصرة .ٖٔ
 ىػػ[.َُْٔاألزىرية ] الكليات ، مكتبةُط: الدين،
 ىػ[.َُْٔالتبصرة، البن ا١بوزم، دار الكتب العلمية، بّبكت  ] .ٗٔ
، ا٤بطبعة الكربل األمّبية، بوالؽ، القاىرة ُز الدقائق، للزيلعي، ط:تبيْب ا٢بقائق شرح كن .َٕ

 ىػػ[.ُُّّ]



 

540 
 

 ىػ[.َُْٖ، دار القلم، دمشق ]ُٙبرير ألفاظ التنبيو، لئلماـ النوكم، ط: .ُٕ
 ىػػ[.ُْٖٗالتحرير كالتنوير، حملمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية ] .ِٕ
 ىػ[.َُْٔ، دار حراء، مكة ا٤بكرمة ]ُ، ط:ٙبفة احملتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج ، البن ا٤بلقن .ّٕ
 ىػػ[.ُّٕٓٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج، البن حجر ا٥بيتمي، ا٤بكتبة التجارية الكربل، بدكف طبعة ] .ْٕ
 ىػ[.ُُْٗتذكرة ا٢بفاظ، للذىيب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٕٓ
 ىػػ[.ُُْٕالتذكرة ا٢بمدكنية، حملمد بن ا٢بسن بن ٞبدكف، دار صادر، بّبكت ] .ٕٔ
تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ٧بمد بن إبراىيم ابن ٝباعة  .ٕٕ

 ىػػ[.ُّّْالكنا٘ب الشافعي، دار البشائر اإلسبلمية، بّبكت ]
 ىػ[.ُِْٓ، دار البشائر، دمشق ]ُالتذكرة الفخرية، للصاحب ُّاء الدين اإلربلي، ط .ٖٕ
 ىػ[.ُُْٕم، دار الكتب العلمية، بّبكت ]الَبغيب كالَبىيب، للمنذر  .ٕٗ
التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو، ليحٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبة، الشركة  .َٖ

 ـ[.ُٕٗٗالتونسية للتوزيع ]
 ىػػ[.َُّْالتعريفات، للجرجا٘ب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٖ
 ىػ[.َُْٓدار عمار، بّبكت، عماف/األردف ] تغليق التعليق، البن حجر، ا٤بكتب اإلسبلمي، .ِٖ
 ىػ[.ُُْٗتفسّب ابن أىب حاًب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ] .ّٖ
 ىػػ[.ُُْٔتفسّب ابن باديس، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ْٖ
تفسّب ابن عادؿ )اللباب ُب علـو الكتاب(، دار الكتب العلمية، الطبعة األكٔب،  بّبكت  .ٖٓ

 ىػ[.ُُْٗ]
بن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز(، طبع دار الكتب العلمية، بّبكت تفسّب ا .ٖٔ

 ىػ[.ُُّْ]
 ىػ[.َُّْتفسّب ابن فورؾ، جامعة أـ القرل، ا٤بملكة العربية السعودية ] .ٕٖ
 تفسّب أيب السعود )إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرٙب(، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت. .ٖٖ
 ىػػ[.َُِْ البحر احمليط، أليب حياف، دار الفكر، بّبكت ]تفسّب .ٖٗ
، جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ُالتفسّب البسيط، أليب ا٢بسن الواحدم، النيسابورم، ط: .َٗ

 ىػػ[.َُّْ]
 ىػػ[.َُِْتفسّب البغوم )معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف(، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ُٗ
 ىػ[.ُُْٓم الدرر(، دار الكتب العلمية، بّبكت ]تفسّب البقاعي )نظ .ِٗ
 [.ُُْٔتفسّب البيضاكم، دار الفكر، بّبكت ] .ّٗ
 تفسّب الثعاليب )ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بّبكت. .ْٗ
 .ىػ[ُِِْتفسّب الثعليب )الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف(، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ٓٗ
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دار الكتب العلمية، بّبكت ، ُ، ط:عبد اهلل سفياف بن سعيد الثورم الكوُب ، أليبتفسّب الثورم .ٔٗ
 ػ[.ىػَُّْ]

 ىػػ[.ُِْٓتفسّب ا٢بجرات كا٢بديد، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، دار الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض ] .ٕٗ
، ّ، ِىػػ[، جزء:َُِْ، كلية اآلداب، جامعة طنطا ]ُ، ط:ُتفسّب الراغب األصفها٘ب، جزء: .ٖٗ

، كلية الدعوة كأصوؿ الدين،  جامعة أـ القرل ُ، ط:ٓ، ْىػػ[، جزء:ُِْْ،  دار الوطن، الرياض ]ُط:
 ىػػ[.ُِِْ]

 ىػ[.َُْٕتفسّب الز٨بشرم )الكشاؼ(، دار الكتاب العريب، بّبكت ] .ٗٗ
 [.ُّٗٗتفسّب السيوطي )الدر ا٤بنثور(، دار الفكر، بّبكت ] .ََُ
 ىػػ[.َُِْع البياف ُب تأكيل القرآف(، مؤسسة الرسالة ]تفسّب الطربم )جام .َُُ
 ىػػ[.ُُْٖتفسّب القا٠بي )٧باسن التأكيل(، دار الكتب العلميو، بّبكت ] .َُِ
 ىػػ[.َُِْتفسّب القرآف العظيم، البن كثّب، دار طيبة للنشر كالتوزيع ] .َُّ
 رة.التفسّب القرآ٘ب للقرآف، لعبد الكرٙب ا٣بطيب، دار الفكر العريب، القاى .َُْ
 [.ُِّٕتفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(، دار الشعب، القاىرة ] .َُٓ
 تفسّب القشّبم )لطائف اإلشارات (، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، مصر. .َُٔ
التفسّب الكبّب )مفاتيح الغيب(، لفخر الدين الرازم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، مصورة عن  .َُٕ

 ىػ[.َُِّالبهية ا٤بصرية ] النسخة األصلية من ا٤بطبعة
 ىػػ[.ُّٓٔتفسّب ا٤براغي، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بليب كأكالده ٗبصر ] .َُٖ
 ـ[.َُٗٗتفسّب ا٤بنار، حملمد رشيد بن علي رضا، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ] .َُٗ
 تفسّب ا٤بهاٲبي  )تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف(، طبعة بوالؽ ٗبصر. .َُُ
 ىػػ[.ُُْٗي، دار الكلم الطيب، بّبكت ]تفسّب النسف .ُُُ
 ىػػ[ُُْٔتفسّب النيسابورم  )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(، دار الكتب العلميو، بّبكت ] .ُُِ
 [.ََِِتفسّب آيات األحكاـ، ٧بمد علي السايس، ا٤بكتبة العصرية ] .ُُّ
دار الكتب  ، ُط: ،بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ ا٢بمّبم اليما٘ب الصنعا٘ب ، أليبتفسّب عبد الرزاؽ .ُُْ

 ػ[.ىػُُْٗ] بّبكت، العلمية
 ىػػ[.َُُْ، دار الفكر اإلسبلمي ا٢بديثة، مصر ]ُتفسّب ٦باىد، ط: .ُُٓ
التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد، البن عبد الرب، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  .ُُٔ

 ىػ[.ُّٕٖا٤بغرب ]
ذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب، البن النحاس الدمشقي، تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙب .ُُٕ

 ىػ[.َُْٕدار الكتب العلمية، بّبكت ]
 ىػػ[. ُِّْالتنوير شرح ا١بامع الصغّب، ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعا٘ب، مكتبة دار السبلـ، الرياض ] .ُُٖ
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 ـ[.ََُِهتذيب اللغة، لؤلزىرم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ُُٗ
 ىػ[.ُِْٖ داكد كإيضاح مشكبلتو، البن القيم، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض ]هتذيب سنن أيب .َُِ
 ىػػ[.ُِْْالتوابْب، البن قدامة ا٤بقدسي، دار ابن حـز ] .ُُِ
 ىػ[.َُُْالتوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم، عآب الكتب، القاىرة ] .ُِِ
دم، مؤسسة الرسالة تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف، لعبد الرٞبن بن ناصر السع .ُِّ

 ىػػػ[.َُِْ]
 ىػػ[.ُِِْجامع العلـو كا٢بكم، البن رجب، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ُِْ
 ىػ[.ُُْْجامع بياف العلم كفضلو، البن عبد الرب، دار ابن ا١بوزم، ا٤بملكة العربية السعودية ] .ُِٓ
 اض.الري ا٤بعارؼ، البغدادم، مكتبة ، للخطيبا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  .ُِٔ
 ىػػ[.ُُِٕا١برح كالتعديل، البن أيب حاًب، ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آباد الدكن، ا٥بند ] .ُِٕ
 ـ[.ُٕٖٗ، دار العلم للمبليْب، بّبكت ]ُٝبهرة اللغة، البن دريد، ط: .ُِٖ
 ىػ[.ُُْٗا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح، البن تيمية، دار العاصمة، السعودية ] .ُِٗ
 ىػػ[.ُُُْٖب، البن قيم ا١بوزية، دار ا٤بعرفة، ا٤بغرب ]ا١بواب الكا .َُّ
، بّبكت ] .ُُّ  ىػػ[.َُْٔجواىر القرآف، أليب حامد الغزإب، دار إحياء العلـو
 ىػ[.ُُْٓحاشية البجّبمي على ا٣بطيب، دار الفكر  ] .ُِّ
 ريخ.حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب، البن عرفة الدسوقي ا٤بالكي، دار الفكر، بّبكت، بدكف تا .ُّّ
 حاشية السندم على سنن ابن ماجو، دار ا١بيل، بّبكت، بدكف طبعة. .ُّْ
 ىػ[.َُْٔحاشية السندم على سنن النسائي، مكتب ا٤بطبوعات اإلسػػػػػػػبلمية، حلػػػػػػػػػػب ] .ُّٓ
حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم )نواىد األبكار كشوارد األفكار(، جامعة أـ القرل، كلية  .ُّٔ

 ىػ[.ُِْْدين، ا٤بملكة العربية السعودية ]الدعوة كأصوؿ ال
 حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم، دار صادر، بّبكت. .ُّٕ
 ىػ[.ُّّٓحاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة، مصطفى البايب ا٢بليب، مصر ] .ُّٖ
دار الفكر،  بّبكت حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب، أليب ا٢بسن الصعيدم العدكم،  .ُّٗ

 ىػػ[.ُُْْ]
 ىػ[.ُُْٓحاشيتا قليويب كعمّبة، دار الفكر، بّبكت  ] .َُْ
 ىػػ[.ُُْٗ، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُا٢باكم الكبّب، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، ط: .ُُْ
 ىػػ[. ُِْٔ، دار ا١بيل، بّبكت ]ُحجة اهلل البالغة، كٕب اهلل الدىلوم، ط: .ُِْ
 بّبكت. العلمية، الكتب دار تيمية، البن البيت، آؿ حقوؽ .ُّْ
 ىػػ[.ُُْٔالرياض ] العاصمة، ،  دارُ، ط:حلية طالب العلم، لبكر بن عبد اهلل أبو زيد .ُْْ
 ا٢بماسة البصرية ا٢بماسة البصرية،  لعلي بن أيب الفرج، عآب الكتب، بّبكت. .ُْٓ
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 ىػػ[.َُُْا٢بوادث كالبدع، أليب شامة، مطبعة النهضة ا٢بديثة ٗبكة ] .ُْٔ
 ىػ[.ُِْْللجاحظ، دار الكتب العلمية، بّبكت ] ا٢بيواف،  .ُْٕ
 الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف، للسمْب ا٢بليب، دار القلم، دمشق. .ُْٖ
 ىػػ[.ُُُْدرء تعارض العقل كالنقل، البن تيمية، جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، السعودية ] .ُْٗ
خسرك، دار إحياء الكتب العربية، درر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ، ٧بمد بن فرامرز الشهّب ٗببل  .َُٓ

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 الرياض. الوطن، دار اا٤باكردم، ا٢بسن ا٤بلوؾ، أليب سياسة ُب السلوؾ درر .ُُٓ
درر ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفة، ٝبعها: نزار ٞبادم، دار اإلماـ ابن عرفة، تونس، كدار  .ُِٓ

 ىػػػػػ[.ُّْْالضياء ُب الكويت ]
، دار الكتب العلمية، لبناف ُماء )جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف(، ط:دستور العل .ُّٓ

 ىػػػ[.ُُِْ]
 ىػػ[. ُُْْ،  عآب الكتب، بّبكت ]ُدقائق أكٕب النهى، منصور بن يونس البهوٌب، ط: .ُْٓ
 ىػ[.َُْٓدالئل النبوة، للبيهقي، دار الكتب العلمية،  بّبكت ] .ُٓٓ
 ىػ[.ُِْٓد علي بن عبلف البكرم، دار ا٤بعرفة، بّبكت ]دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب، ٧بم .ُٔٓ
 ىػػ[.ُِّْدار الكتب العلمية، بّبكت ] ،ّديواف ابن الركمي، ط: .ُٕٓ
 .ىػ[ُّّٕشركة النشر كالطباعة العراقية احملدكدة، بغداد ] ،ديواف أيب األسود الدؤٕب .ُٖٓ
 ىػ[.  َُْٔديواف أيب العتاىية، دار بّبكت للطباعة ] .ُٗٓ
 )ميموف بن قيس(، ا٤بطبعة النموذجية، ا٢بلمية ا١بديدة. ديواف األعشى .َُٔ
 ىػػ[.ُِّْالعلمية، بّبكت ] الكتب ،  دارّالعبد، ط: بن طرفة ديواف .ُُٔ
 . مصر ا٤بنصورة، دار اليقْب، ديواف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ .ُِٔ
 ـ[.ُْٗٗبّبكت ] اإلسبلمي، الغرب ،  دارُالقراُب، ط: الدين شهاب العباس الذخّبة، أليب .ُّٔ
 ىػ[.ُِْٖالذريعة إٔب مكاـر الشريعة، أليب القاسم الراغب األصفها٘ب، دار السبلـ، القاىرة ] .ُْٔ
 كا٢بكم، العلـو ، مكتبةُا٥بركم، ط: األنصارم ٧بمد بن اهلل عبد إ٠باعيل كأىلو، أليب الكبلـ ذـ .ُٓٔ

 ىػػ[.ُُْٖا٤بنورة ] ا٤بدينة
 ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم، نسخة مصطفى عبد الواحد. .ُٔٔ
 ىػػ[.ُُِْ، مؤسسة األعلمي، بّبكت ]ُع األبرار كنصوص األخيار، للز٨بشرم، ط:ربي .ُٕٔ
 ىػػػ[.ُُِْرد احملتار على الدر ا٤بختار، البن عابدين، دار الفكر، بّبكت ] .ُٖٔ
 الرسالة القشّبية، لعبد الكرٙب بن ىوازف القشّبم، دار ا٤بعارؼ، القاىرة. .ُٗٔ
 ىػػ[.ُّٖٓلقاىرة ]الرسالة، لئلماـ الشافعي، مكتبو ا٢بليب، ا .َُٕ
 ركح البياف، إ٠باعيل حقي، دار الفكر، بّبكت. .ُُٕ
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 ىػػ[.ُُْٓركح ا٤بعا٘ب، لشهاب الدين ٧بمود بن عبد اهلل األلوسي، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُِٕ
، ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت، دمشق، عماف ّركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب، لئلماـ النوكم، ط: .ُّٕ

 ىػػ[.ُُِْ]
 قبلء كنزىة الفضبلء، أليب حاًب ٧بمد بن حباف، دار الكتب العلمية، بّبكت.ركضة الع .ُْٕ
 ىػػ[.َُّْركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب، البن القيم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٕٓ
 ىػػ[.ُُْٗ، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]ّرياض الصا٢بْب، لئلماـ النوكم، ط: .ُٕٔ
 ىػ[.ُِِْ، دار الكتاب العريب، بّبكت ]زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب، البن ا١بوزم .ُٕٕ
 ىػػ[.ُُْٓزاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد، البن القيم ا١بوزية، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ُٖٕ
 الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي، أليب منصور األزىرم ا٥بركم، دار الطبلئع. .ُٕٗ
 الزىد كالرقائق، البن ا٤ببارؾ، دار الكتب العلمية، بّبكت. .َُٖ
 ىػػػ[.َُْٕعن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي، دار الفكر ] الزكاجر .ُُٖ
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ  .ُِٖ

الفقو، أليب حامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، 
 ىػ[.ُّْٔلطبعة األكٔب ]كمصطفى ٧بمود سليخ، ا

 ىػ[.ُِٖٓالسراج ا٤بنّب، للخطيب الشربيِب الشافعي، مطبعة بوالؽ )األمّبية(، القاىرة ] .ُّٖ
 ىػػ[.َُْٓالرسالة، بّبكت  ] ، مؤسسةّللذىيب، ط: النببلء، أعبلـ سّب .ُْٖ
 ىػػ[.ُِْْشجرة ا٤بعارؼ، عز الدين بن عبد السبلـ، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٖٓ
 ىػ[.ُُْٖفياح، إلبراىيم بن موسى، مكتبة الرشد ]الشذا ال .ُٖٔ
 ىػػػ[.َُْٖشرح ابن عباد على ا٢بكم، مركز األىراـ، القاىرة ] .ُٕٖ
 ىػ[.ُِْْ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ]ُشرح الزرقا٘ب على ا٤بوطأ، ط: .ُٖٖ
 ىػػ[.َُّْشرح السنة، للبغوم، ا٤بكتب اإلسبلمي، دمشق، بّبكت ] .ُٖٗ
اة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة، شرح الطييب على مشك .َُٗ

 ىػ[.ُُْٕالرياض( ]
 ىػػ[.ُُْٖشرح الكوكب ا٤بنّب، أليب البقاء ٧بمد بن أٞبد الفتوحي، مكتبة العبيكاف ] .ُُٗ
 ىػ[.ُِِْالشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع، حملمد بن صاّب العثيمْب، دار ابن ا١بوزم ] .ُِٗ
 ىػػػ[.ُِْٔلصا٢بْب، حملمد بن صاّب العثيمْب، دار الوطن، الرياض ]شرح رياض ا .ُّٗ
 ىػػػ[. ُِّْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] .ُْٗ
 شرح ٨بتصر خليل للخرشي، دار الفكر، بّبكت، بدكف تاريخ. .ُٓٗ
 ػػ[.ىػَُْٕالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى، للقاضي عياض، دار الفيحاء، عماف ] .ُٔٗ
 ػ[.ىػُّٖٗ] دار ا٤بعرفة، بّبكت، قيمالبن ال ،شفاء العليل .ُٕٗ
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  ىػػ[.َُْٕ، دار العلم للمبليْب، بّبكت ]ْالصحاح، للجوىرم الفارايب، ط: .ُٖٗ
 ىػػ[.ُُِْصفة الصفوة، البن ا١بوزم، دار ا٢بديث، القاىرة ] .ُٗٗ
بّبكت  ،٤بكتب اإلسبلميا ، ّ، ط:صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب، البن ٞبداف ا٢بر ا٘ب ا٢بنبلي .ََِ

 ىػ[.ُّٕٗ]
صفحات مشرقة من حياة السلف، سفياف الثورم، أليب ياسر الزىرا٘ب، دار ا٣بضّبم، ا٤بدينة النبوية  .َُِ

 ا٤بنورة.
 الصوارؼ عن ا٢بق، للدكتور ٞبد العثماف، دار اإلماـ أٞبد. .َِِ
 ىػ[.ُِْٓصيد ا٣باطر، البن ا١بوزم، دار القلم، دمشق ] .َِّ
 ىػػ[.ُُّْالكربل، للسبكي، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ]طبقات الشافعية  .َِْ
 ىػػ[.َُْٕطبقات الشافعية، البن قاضي شهبة، عآب الكتب، بّبكت ] .َِٓ
 ىػػ[.ُُّْطبقات الشافعيْب، البن كثّب، مكتبة الثقافة الدينية ] .َِٔ
 ىػػ[.َُُْالطبقات الكربل، البن سعد، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .َِٕ
 شرح التقريب، أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي، كأكملو ابنو، طرح التثريب ُب .َِٖ

 الطبعة ا٤بصرية القدٲبة.
طلبة الطلبة، أليب حفص ٪بم الدين النسفي، ا٤بطبعة العامرة، كمكتبة ا٤بثُب ببغداد، بدكف طبعة  .َِٗ

 ىػ[.ُُُّ]
 كتب العلمية، بّبكت.عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم، البن العريب، دار ال .َُِ
 ىػػػ[.َُْْعآب ا١بن كالشياطْب، للدكتور عمر بن سليماف األشقر، مكتبة الفبلح، الكويت ] .ُُِ
عقبات ُب طريق ا٥بداية، اإلصدار الثا٘ب، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، العبيكاف، الرياض  .ُِِ

 ىػ[.َُْْ]
 ىػػ[.َُْْعلمية، بّبكت ]العقد الفريد، البن عبد ربو األندلسي، دار الكتب ال .ُِّ
 العلم، حملمد بن صاّب العثيمْب، مكتبة نور ا٥بدل، ا٤بملكة العربية السعودية. .ُِْ
 عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لبدر الدين العيِب، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت. .ُِٓ
 يخ.العناية شرح ا٥بداية، ألكمل الدين البابرٌب، دار الفكر، بدكف طبعة، كبدكف تار  .ُِٔ
العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم، البن الوزير، ٧بمد بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى  .ُِٕ

 ىػػ[.ُُْٓبن ا٤بفضل ا٢بسِب، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]
 [. ُُْٓعوف ا٤بعبود، حملمد مشس ا٢بق العظيم آبادم أبو الطيب،  دار الكتب العلمية،  بّبكت  ] .ُِٖ
 ىػ[.ُُْٖقتيبة الدينورم، دار الكتب العلمية، بّبكت ]عيوف األخبار، البن  .ُِٗ
 ىػػ[.ُُْْغذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، للسفاريِب ا٢بنبلي، مؤسسة قرطبة، مصر ] .َِِ
 ىػ[.ُّٕٗغريب ا٢بديث، البن قتيبة الدينورم، مطبعة العا٘ب، بغداد ] .ُِِ
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 ىػ[.َُِْغريب ا٢بديث، أليب سليماف ا٣بطايب، دار الفكر ] .ِِِ
 -،  مطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آبادُريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ، ط:غ .ِِّ

 ىػػ[.ُّْٖالدكن ]
 ، دار ا٤بعرفة، لبناف. ِالفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر ، للز٨بشرم، ط: .ِِْ
 الفكر، من غّب تاريخ. دار ا٥بيتمي، حجر ا٢بديثية،  البن الفتاكل  .ِِٓ
الرٞبن، عآب  عبد بن الرحيم عبد العباسي، الفتح ، أليبىد التلخيصمعاىد التنصيص على شوا .ِِٔ

 الكتب، بّبكت.
 ق[.ُّٕٗفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن حجر، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ِِٕ
 ىػػػ[.ُُْٕفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب، مكتبة الغرباء األثرية، ا٤بدينة النبوية ] .ِِٖ
 ىػػ[.ُُِْالقرآف، حملمد صديق خاف، ا٤بكتبة العصرية، صيدا، بّبكت ] فتح البياف ُب مقاصد .ِِٗ
ا٤بعرفة،  عليش، دار ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد مالك، اإلماـ مذىب على الفتول ُب ا٤بالك العلي فتح .َِّ

 تاريخ. بدكف
 ىػ[.ُِْْفتح ا٤بغيث، للسخاكم، مكتبة السنة، مصر ] .ُِّ
سليماف بن عمر العجيلي األزىرم، ا٤بعركؼ فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب، ل .ِِّ

 با١بمل، دار الفكر، بدكف تاريخ.
 ىػػ[.ُِْْالفركع، البن مفلح ا٢بنبلي،  مؤسسة الرسالة ] .ِّّ
 الفركؽ اللغوية، أليب ىبلؿ العسكرم، طبعة دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة. .ِّْ
 ىػ[.ُُِْالسعودية ] ا١بوزم، ابن ، دارِالبغدادم، ط: الفقيو كا٤بتفقو، للخطيب .ِّٓ
الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب، ألٞبد بن غنيم النفراكم، مكتبة الثقافة الدينية،  .ِّٔ

 القاىرة.
 ىػػ[.ُّّٗالفوائد، البن قيم ا١بوزية، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِّٕ
 [.ُّٔٓبة التجارية الكربل،  مصر ]فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب، لعبد الرؤكؼ ا٤بناكم،  ا٤بكت .ِّٖ
، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ ُقطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر، ٧بمد صديق خاف، ط: .ِّٗ

 ىػػ[.ُُِْكالدعوة كاإلرشاد، ا٤بملكة العربية السعودية ]
لكتب ،  دار اُقواطع األدلة ُب األصوؿ، أليب ا٤بظفر، منصور بن ٧بمد ا٤بركزل السمعا٘ب، ط: .َِْ

 ىػػ[.ُُْٖالعلمية، بّبكت ]
 ىػػ[. َُِْالقواعد كالفوائد األصولية، عبلء الدين البعلي ا٤بعركؼ بابن اللحاـ، ا٤بكتبة العصرية ] .ُِْ
مكتبة الفرقاف ، ، بتحقيق:  أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلمافِلذىيب، ط:ل الكبائر، .ِِْ

 ىػػ[.ُِْْ]
 [.ََُْبا٘ب، عبد ا٥بادم حرصو٘ب،  دمشق ]الكسب، أليب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشي .ِّْ
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 كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع، ٤بنصور بن يونس البهوٌب ا٢بنبلي، دار الكتب العلمية، بّبكت. .ِْْ
 الكليات، أليب البقاء الكفوم، مؤسسة الرسالة، بّبكت. .ِْٓ
العريب،  الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم، حملمد بن يوسف الكرما٘ب، دار إحياء الَباث .ِْٔ

 ىػػ[.َُُْبّبكت ]
 اللباب ُب شرح الكتاب، عبد الغِب الغنيمي الدمشقي ا٤بيدا٘ب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت. .ِْٕ
 ىػ[٤ُّْٓبعات التنقيح ُب شرح مشكاة ا٤بصابيح، لعبد ا٢بق الدىلوم، دار النوادر، دمشق ] .ِْٖ
 ىػػػ[.ُُْْا٤ببسوط، لشمس األئمة السرخسي، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ِْٗ
 ىػػ[.ُُْٕمًب القصيدة النونية، البن القيم، مكتبة ابن تيمية، القاىرة ] .َِٓ
لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، مكتبة  : مًب بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة، .ُِٓ

 كمطبعة ٧بمد علي صبح، القاىرة.
 ىػػ[.٦ُُّٖباز القرآف، أليب عبيدة، مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة ] .ِِٓ
 كزارة مطبوعات ،ُباديس، ط: بن ٧بمد ا٢بميد النذير، لعبد البشّب حديث من التذكّب س٦بال .ِّٓ

 ىػػ[.َُّْ] الشؤكف، الدينية، ا١بزائر
 بّبكت العلمية، الكتب دار ،ُالشافعي، ط: السفّبم عمر بن ٧بمد الدين الوعظية، لشمس اَّالس .ِْٓ

  ىػ[.ُِْٓ]
، بّبكت اَّالسة كجواىر العلم، أليب بكر أٞبد بن م .ِٓٓ ركاف الدينورم ا٤بالكي، دار ابن حـز

 ىػ[.ُُْٗ]
٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر، عبد الرٞبن بن ٧بمد شيخ زاده، ا٤بعركؼ بداماد أفندم، دار  .ِٔٓ

 إحياء الَباث العريب، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 ىػػ[. ٦َُْٔبمل اللغة، البن فارس، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ِٕٓ
 [.ُُْٔ، البن تيمية، ٦بمع ا٤بلك فهد، ا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية ]٦بموع الفتاكل .ِٖٓ
 ىػػ[.٦ُِْٓبموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب، دار الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر ] .ِٗٓ
 اَّموع شرح ا٤بهذب، لئلماـ النوكم، دار الفكر. .َِٔ
اف، اإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة، احملبة صورىا كأحكامها، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮب .ُِٔ

 ىػ[.َُْْالعبيكاف، الرياض ]
 ىػػ[.ُِِْاحملرر الوجيز، البن عطية، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِِٔ
، دار الكتب العلمية، ُاحملكم كاحمليط األعظم، أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ط: .ِّٔ

 ىػػ[.ُُِْبّبكت ]
 ىػ[.ُّْٓ، مؤسسة خلف أٞبد ا٢ببتور ]ُ، ط:ةا٤بختصر الفقهي، البن عرف .ِْٔ
٨بتصر ا٤بز٘ب )مطبوع ملحقنا باألـ للشافعي(، إل٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل، أبو إبراىيم ا٤بز٘ب، دار  .ِٓٔ
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 ىػػ[.َُُْا٤بعرفة ]
 ىػػ[.٨ُّٖٗبتصر منهاج القاصدين، البن قدامة ا٤بقدسي، مكتبة دار البياف، دمشق ] .ِٔٔ
 ىػػ[.ُُْٕر إحياء الَباث العريب، بّبكت ]ا٤بخصص، البن سيده، دا .ِٕٔ
 ىػ[.ُُْٔمدارج السالكْب، البن القيم، دار الكتاب العريب، بّبكت ] .ِٖٔ
،  دار الفكر، ُمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح، علي بن سلطاف ا٤ببل ا٥بركم القارم، ط: .ِٗٔ

 ىػػ[.ُِِْبّبكت ]
، مكتبة ابن تيمية، مصر ُوسج، ط:مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو، للك .َِٕ

 ىػػ[.َُِْ]
 ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب، ألٞبد بن ٧بمد الفيومي ٍب ا٢بموم،  ا٤بكتبة العلمية، بّبكت. .ُِٕ
، ِمطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى، مصطفى بن سعد الرحيبا٘ب مولدا ٍب الدمشقي، ط: .ِِٕ

 .ىػػ[ُُْٓا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت  ]
 ىػػ[.ُُّٓمعآب السنن، أليب سليماف ا٣بطايب، ا٤بطبعة العلمية، حلب ] .ِّٕ
 ىػ[.َُْٖمعا٘ب القرآف كإعرابو، للزجاج، عآب الكتب، بّبكت ] .ِْٕ
 ىػ[.َُْٗا٤بكرمة ] مكة القرل، أـ ، جامعةُط: النحاس، جعفر القرآف، أليب معا٘ب .ِٕٓ
 القاىرة. ٝبة،كالَب  للتأليف ا٤بصرية ، دارُط: للفراء، القرآف، معا٘ب .ِٕٔ
بّبكت  العلمية، الكتب ، دارِ، ط:عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، أليب معرفة علـو ا٢بديث .ِٕٕ

 ىػ[.ُّٕٗ]
، الدار التونسية للنشر، كا٤بؤسسة ِا٤بعلم بفوائد مسلم،  حملمد بن علي الت ًميمي ا٤بازرم ا٤بالكي، ط: .ِٖٕ

 ـ[.ُُٗٗالوطنية للكتاب با١بزائر ]
 ، دار الكتاب العريب، بدكف طبعة، كبدكف تاريخ.ا٤بغرب، للمطرزم .ِٕٗ
 ىػ[.ُُْٓمغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج، للخطيب الشربيِب، دار الكتب العلمية ] .َِٖ
 ىػػ[.ُّٖٖا٤بغِب، البن قدامة، مكتبة القاىرة ] .ُِٖ
، لطاش كربل زاده، دار الكتب  .ِِٖ العلمية، مفتاح السعادة كمصباح السيادة ُب موضوعات العلـو

 ىػػ[.َُْٓ، ]ُبّبكت  لبناف، ط:
 مفتاح دار السعادة، البن القيم، دار الكتب العلمية، بّبكت. .ِّٖ
ا٤بفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفها٘ب،  دار القلم، الدار الشامية، دمشق بّبكت  .ِْٖ

 ىػػ[.ُُِْ]
راىيم القرطيب، دار ابن  ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس أٞبد بن عمر بن إب .ِٖٓ

 ىػػ[.ُُْٕكثّب، كدار الكلم الطيب، دمشق، بّبكت ]
 ىػػ[.َُْٗمقدمة ُب أصوؿ التفسّب، البن تيمية، مكتبة ا٢بياة، بّبكت،] .ِٖٔ
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 ىػػ[.ُُْٗ،  دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُملتقى األٕبر، إلبراىيم ا٢بليب، ط: .ِٕٖ
 ىػػ[.ُِّْلرياض ]ا٤بلخص الفقهي، لصاّب الفوزاف، دار العاصمة، ا .ِٖٖ
منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم، ٢بمزة ٧بمد قاسم، مكتبة دار البياف، دمشق، كا٤بؤيد،  .ِٖٗ

 ىػػ[.َُُْالسعودية ]
 ىػػ[.ُِّّا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ، أليب الوليد الباجي، مطبعة السعادة، مصر ] .َِٗ
 ىػ[.َُْٓيتية ]، كزارة األكقاؼ الكو ِا٤بنثور ُب القواعد الفقهية، للزركشي، ط: .ُِٗ
 ىػػ[.َُْٔ، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ]ُمنهاج السنة البن تيمية، ط: .ِِٗ
 ىػ[.ُِْٓ، دار الفكر ]ُمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو، لئلماـ النوكم، ط: .ِّٗ
ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، لئلماـ النوكم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت  .ِْٗ

 ىػػ[.ُِّٗ]
 ػػ[.ىُِِْ] دار الوطن للنشر، ُ، للذىيب، ط:ا٤بهذب ُب اختصار السنن الكبّب .ِٓٗ
 ىػػ[. ُُْٕا٤بوافقات، للشاطيب، دار ابن عفاف، السعودية ] .ِٔٗ
 ىػػ[.ُُْٕ، دار ا١بيل، بّبكت ]ُا٤بواقف، لعضد الدين اإلٯبي، ط: .ِٕٗ
ِب ا٤بالكي، دار الفكر مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل، لشمس الدينا ا٢بطاب الر عي .ِٖٗ

 ىػػ[.ُُِْ]
 ىػ[.ُّّْ، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع، الرياض ]ُموسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي، ط .ِٗٗ
موسوعة األعماؿ الكاملة، للعبلمة ٧بمد ا٣بضر حسْب، ٝبعها كضبطها: ابن أخيو: احملامي علي  .ََّ

 ىػػػ[.ُُّْالرضا ا٢بسيِب، الطبعة األكٔب، دار النوادر ]
 ىػػ[.ُِْٕا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت ] .َُّ
، مكتبة نزار مصطفى الباز ِا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة، لشهاب الدين الت ورًًبشٍب، ط: .َِّ

 ىػػ[.ُِْٗ]
 ىػ[.َُْٖالكويت ]  الفبلح، ، مكتبةُط: النحاس، جعفر كا٤بنسوخ، أليب الناسخ .َّّ
 ىػػ[.َُْْعْب النواظر، البن ا١بوزم، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]نزىة األ .َّْ
 ، دار الوسيلة، جدة.نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرٙب  .َّٓ
 ىػ[.َُْْهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج، للرملي، دار الفكر، بّبكت ] .َّٔ
 ىػػ[.ُِْٖ، دار ا٤بنهاج ]ُهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، إلماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك ا١بويِب، ط: .َّٕ
 ىػػ[.ُّٗٗالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، البن األثّب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت ] .َّٖ
العبيكاف، الرياض  ،هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف .َّٗ

 ىػ[.َُْْ]
 ىػػ[.ُُّْة ]، دار ا٢بديث، القاىر ُنيل األكطار، للشوكا٘ب، ط: .َُّ
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ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم، لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، دار احياء الَباث العريب،  .ُُّ
 بّبكت.

 ـ[.ُٗٗٗالوابل الصيب من الكلم الطيب، دار ا٢بديث، القاىرة ] .ُِّ
 ىػػ[.ُُْٓالوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد، أليب ا٢بسن الواحدم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُّّ
 كالية اهلل كالطريق إليها، ٧بمد بن علي الشوكا٘ب، دار الكتب ا٢بديثة، القاىرة. .ُّْ
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                                        الموضوعات 

 
.............................................................  ٘ 

    ٙ................  ........................................منهج البحث
   ..............................................................ٜ 

: تعريف ا٣بيانة ُب اللغة كاالصطبلح..............................    ٔٔأكالن
 ٙٔثانينا: مادة: )خوف( ُب القرآف الكرٙب..................................  

 ٚٔ...................................  يانة ُب القرآف الكرٙبا٣بمعا٘ب : ثالثنا
 ٚٔأك النفاؽ.................................... الكفر ا٣بيانة ٗبعُب:  - ُ
 ٕٔ............................................ا٣بيانة ٗبعُب: ا٤بعصية - ِ
 ٕٕ........................................ا٣بيانة ٗبعُب: نقض العهد - ّ
 ٖٕ.........................................ا٣بيانة ٗبعُب: ترؾ األمانة – ْ
 ٖٕأك الكذب..................................... ا٣بيانة ٗبعُب: الزنا - ٓ

ارها  ي 
 
ها وا ت  ي 

ان عاق  ي   وي 
ة  ان  ي 

ز مه الخ  ي  حذ 
اضطبحثػاألول:ػ ٜٕ...........الت 
مي  اضطبحثػاضثاظي: ن الكزي 

 
زا

ي  الق 
ها ف  ت  ة  ومعاي  مان  ة  الأ  ان مكان    ٖ٘......ي 

 ٔٙ............................................أمانة العبد مع الرب 
 ٔٙ..................................................أمانة العبد مع الن اس

 ٕٙ...............................................أمانة اإلنساف مع نفسو
 ٖٙما ذكره ا٤بفسركف من أكجو ا٣بيانة......................................

ـة   ٚٙ........................................................ ـــان  ـي 
صــىر الــخ 
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ةاضطبحثػاضثاضث: ذ مع رن   العب 
ة  ان  ي 

   ٚٙ......................... خ 
 ٛٙ....................................نالخيانة في الدي :الصورة األولى

 ٓٚصور ا٣بيانة ُب الدين.................................................
:  ٓٚ....................................كاإلشراؾ بو ،الكفر باهلل  أكالن
 ٖٚ.........................................................النفاؽ ثانينا:
 ٛٚ.............كالتشكيك ُب ثوابتو. ،الطعن ُب أصوؿ اإلسبلـ كمبادئو ثالثنا:
 ٛٚ.............ٙبريف النصوص من الكتاب كالسنة كالتزكير كالتدليس. رابعنا:

 ٛٚ................................كتماف ما ٯبب تبليغو إٔب الناس  خامسنا:
، طعن ُب رسوؿ اهلل الطعن ُب الذات اإل٥بية أك ال سادسنا:

 ٛٚ............................................................كصحابتو الكراـ
 ٔٛ..............................................االبتداع ُب الدين سابعنا:

 ٛٛ.............لعباده  تعدٍّم ا٢بدكد الٍب شرعها اهلل  :الصورة الثانية
 ٜٗ...من أحكاـ  تعطيل الفرائض ككراىية ما شرع اهلل  :الصورة الثالثة

ػ ٜٛكالنكراف................ با١بحود  اهلل نعم مقابلة:الرابعة الصورة
ة  اضطبحثػاضرابعػ: ان  ي 

سذخ  ش والخ 
ك     ٖٓٔ...........................الن 

 ٗٓٔتوطئة.............................................................
 ٛٓٔا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو................... :الصورة األولى
 ٘ٔٔ......ٞبل النفس على الكفر أك ا٤بعاصي............. :الصورة الثانية
 ٙٔٔ........................اإلعراض عن ا٥بدل......... :الصورة الثالثة
 ٚٔٔ...................التفريط ُب ٙبرم ا٢بق........... :الصورة الرابعة
 ٕٓٔ...................................الغفلة......... :الصورة الخامسة
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ترؾ أك إٮباؿ ما ٯبب على ا٤بكلف من ا٢بقوؽ  :الصورة السادسة
 ٕ٘ٔ...............................................................كالواجبات

 ٕٙٔ.......البدف(......- التهلكة )الركح إلقاء النفس إٔب :الصورة السابعة
 ٕٚٔ...استعماؿ ا١بوارح ُب اإليذاء كإ٢باؽ الضرر باآلخرين. :الصورة الثامنة
 ٕٖٔ.......................................اتباع ا٥بول :الصورة التاسعة

 ٜٖٔ.................................الرضا عن النفس. :العاشرةالصورة  
 ٔٗٔا٣بيانة ُب أكل ا٢براـ كالكسب غّب ا٤بشركع..  :عشرة الحادية ةالصور 

: التحذير من أكل ا٤باؿ ا٢براـ كبياف عاقبتو........................  ٔٗٔأكالن

 ٙٙٔثانينا: أكجو ا٣بيانة ُب الكسب.......................................
 ٙٙٔ.................................إنفاؽ ا٤باؿ فيما حـر اهلل  – ُ
 ٙٙٔاإلسراؼ ُب ا٤بباحات.......................................... – ِ
 ٙٙٔعدـ أداء ا٤باؿ حقو............................................ – ّ
 ٙٙٔ، كعدـ إتقاف العمل ُّا.........................ا١بهل بفقو ا٤بهنة – ْ

 ٚٙٔ........................لى أكل الماؿ الحراـثالثًا: الطرؽ الموصلة إ
 ٚٙٔ..................................الغش كا٣بداع، كإخفاء ا٢بقيقة - ُ
 ٚٙٔالرشوة........................................................ - ِ
 ٚٙٔا٢بلف الكاذب..............................................  - ّ
 ٚٙٔعدـ ٙبرم ا٢ببلؿ.............................................  - ْ
 ٚٙٔا١بهل بفقو ا٤بهنة، كٖبطورة أكل ا٤باؿ ا٢براـ كعاقبتو..............  – ٓ

 ٛٙٔ......................................رابًعا: صور أكل الماؿ الحراـ
 ٛٙٔ.................... السرقة................................... – ُ
 ٛٙٔ................................ التعدم علي ا٤باؿ العاـك  الغلوؿ - ِ
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 ٛٙٔالربا.........................................................  – ّ
 ٗٚٔكا٤بستضعفْب........ كالتطاكؿ على أمواؿ الضعفاءأكل ماؿ اليتيم  – ْ
 ٚٚٔ...........................كالبخس ُب ا٤بيزاف ،ُب الكيل التطفيف - ٓ
 ٛٚٔالكسب ا٣ببيث............................................... - ٔ
 ٛٚٔاستغبلؿ الوظيفة ُب التكسب غّب ا٤بشركع.......................  - ٕ
 ٛٚٔعدـ إتقاف العمل.............................................  - ٖ
 ٜٚٔالتعلل بأعذار كاذبة؛ ألجل ا٣بركج من العمل....................  - ٗ

 ٜٚٔ..................... التسوؿ كسؤاؿ الناس ببل حاجة أك ضركرة - َُ
 ٓٛٔا٤بماطلة ُب سداد الدين مع القدرة كاالستحقاؽ................. - ُُ
 ٓٛٔ...........الغصب......................................... – ُِ
 ٓٛٔ....................................أكل ماؿ الغّب ُب ا٤بّباث  - ُّ
 ٓٛٔأكل ماؿ األجّب............................................. - ُْ
 ٔٛٔ............................من األرض بغّب حقمن أخذ شيئنا  - ُٓ
 ٔٛٔ.............................عدـ االلتزاـ بنظاـ العمل........ – ُٔ
 ٔٛٔالغش كالتدليس ُب ا٤بعامبلت................................. – ُٕ
 ٕٛٔا٤بكس..................................................... – ُٖ
 ٚٛٔأكل ا٣ببيث احملـر من الطعاـ.................................. - ُٗ
 ٜٓٔـر من الشراب، كا٤بسكرات...................شرب ا٣ببيث احمل – َِ
 ٜٓٔالتعامل بالبيوع احملرمة كالفاسدة................................ – ُِ

 ٜٓٔصور البيوع احملرمة كالفاسدة..........................................
 ٜٓٔ.......................................ا٤بعاكضة أكل ا٤باؿ بالباطل ُب

...........................................  ٜٔٔبيع ما كاف كسيلة إٔب ٧بـر
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 ٜٔٔ........................................................بيع النجش
 ٕٜٔ................................................ا٤بنابذةك  بيع ا٤ببلمسة

 ٜٗٔ..................................................بيع ا٤بزابنة كاحملاقلة
 ٕٓٓ..........................................................ا٤بخاضرة
يى  ا٤بعاكمة  ٕٔٓا..................................................كبيع الثػ نػٍ

 ٕٔٓ..............................................بيع الغرر، ك بيع ا٢بصاة
 أك ا١بلب الشراء من الركباف، ك بيع الرجل على بيع أخيو، بيع ا٢باضر للبادم

 ٖٕٓكاالحتكار...............................................................
  ٕٓٔ...............................................بيع ا٤بطعـو قبل قبضو

 ٕٔٔ..........................٩بن تلزمو ا١بمعة البيع بعد نداء ا١بمعة الثا٘ب
 ٖٕٔالقمار.............................................................

 ٕٚٔال ٲبلكو اإلنساف............................................. بيع ما
 ٕٕٗ...................................................بيع الدين بالدين

 ٕٕٙ...................................بيع السلعة ا٤بعيبة مع إخفاء العيب
 ٕٕٙ.........................................................بيع ا٤بصراة

 ٕٖٕبيع اَّهوؿ........................................................
 ٖٕ٘..........................................بيع السبلح من أىل الفتنة

 ٖٕ٘..................................بيع السبلح كالكراع من أىل ا٢برب
 ٖٕٙبيع التاجر اللحم الفاسد، كالتبلعب ُب تاريخ صبلحية ا٤بنتجات الغذائية.

ذ اضطبحثػاضخاطس:  العب 
ة  ان  ي 

ةلخ  ارن 
ق 
 
رخامة وا   ٖٕٚ..................أ 

 ٖٕٛ............انة الوالدين بالعقوؽ كنكراف اإلحساف.خي :الصورة األولى
: تعريف العقوؽ................................................  ٖٕٛأكالن
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 ٕٕٗ................................................مظاىر العقوؽ ثانينا:
 ٕٗٗ.......ثالثنا: خطورة عقوؽ الوالدين، كمكانة اإلحساف إليهما...........

 ٖٕ٘.......خيانة األرحاـ بقطعها كباإلساءة كاإلضرار...... :الصورة الثانية
 ٕٓٙ...............................خيانة األعراض...... :الصورة الثالثة

 :  ٕٓٙ.........أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كأف ال ينهاىم عن منكرأكالن
 ٕٓٙ....كعدـ تعهدىم بالَببية كالنصح كاإلرشاد تضييع األىل؛ بإٮبا٥بم،ثانينا: 

  ٕٔٙثالثنا: خيانة أحد الزكجْب............................................
 ٕٔٙالزنا كعدـ حفظ الفرج عن احملرمات............................. – ُ
 ٕٕٚإطبلؽ النظر إٔب احملرمات...................................... – ِ
 ٜٕٚ..........................................إفشاء األسرار الزكجية - ّ
مأف يطرؽ الرجل أىلو ليبلن  - ْ  ٕٓٛ............................... يتخو هني
 ٕٕٛأف ال يقـو الرجل بواجبو ٘باه زكجتو............................. - ٓ
 ٖٕٛها.............................أف ال تقـو ا٤برأة بواجبها ٘باه زكج - ٔ
 ٕٗٛ............أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كال ينهاىم عن منكر - ٕ

 ٕٗٛ......................................خيانة األكالد :الصورة الرابعة

ذ   العب 
ة  ان  ي 

اسخ  ػاضطبحثػاضدادس: ٕٚٛ...........................للي 
ػػ ٜٕٛ)النفاؽ(.......... ف يظهر اإلنساف خبلؼ ما يبطنأ:الصورة األولى
ػ ٜٕٛ................................تضيع أمانات الناس:الصورة الثانية
 ٜٕٓخيانة العهود كا٤بواثيق..............................  :الصورة الثالثة

: تعريف العهد كا٤بيثاؽ كاأللفاظ ذات الصلة..................  ٜٕٓ.....أكالن
 ٜٕٚكالوعد........................... بالعهد بالوفاء ثانينا: ما جاء ُب األمر

 ٖٛٔا٤بشركع.......... غّب ا٣بيانة ُب ا٤بعامبلت، كالكسب :الصورة الرابعة
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 ٕٖٓ..............................ا٤بكر كا٣بداع كالغش :الخامسةالصورة  
 ٖٖ٘...........................................الغدر :الصورة السادسة
 ٖٖٚالتجسس......................................... :الصورة السابعة

: نقل األخبار لؤلعداء...........................................  ٖٖٛأكالن
 ٜٖٖ..............كاالطبلع على عوراهتم الناس،التجسس على بيوت ثانينا: 

 ٜٖٖحاـ البيوت بغّب كجو حق، كمن غّب مسوغ....................ثالثنا: اقت
 ٜٖٖرابعنا: اقتحاـ ما يعد من ا٣بصوصيات................................

 ٜٖٖ................التقصي عن معاصو كسيئات اقَبفت ُب ا٤باضيخامسنا: 
 ٖٔٙ............................................السرقة :الصورة الثامنة
 ٖٛٚالغلوؿ كاالختبلس................................. :الصورة التاسعة

 :  ٜٖٚ................................................تعريف الغلوؿ أكالن
 ٕٖٛ..................................................صور الغلوؿ ثانينا:

 ٖٖٛ.................................................حكم الغلوؿ ثالثنا: 
 ٖ٘ٛ................................التحذير من الغلوؿ كبياف عاقبتو رابعنا:

 ٜٖٓ...............................قطع الطريقك ا٢برابة  :الصورة العاشرة
 ٜٖٛ....................البخس ُب الكيل كا٤بيزاف  :الصورة الحادية عشرة

 ٜٖٛ...............................................تعريف التطفيف :أكالن 
 ٓٓٗ...................................خطورة التطفيف كبياف عاقبتو ثانينا:
 ٓٔٗ.........................................إٝباؿ مضارٍّ التطفيف ثالثنا:

 ٔٔٗ.............................اٍلميٍستىشىارى خيانة  :الصورة الثانية عشرة
 ٖٔٗأسرارىا.................. كإفشاء اَّالس خيانة :الصورة الثالثة عشرة
 ٜٕٗالوطن................................ خيانة :الصورة الرابعة عشرة
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 ٖٖٗ.........................ا٣بيانة ُب الشهادة  :الصورة الخامسة عشرة
 ٖٖٗالغيبة كالنميمة كاإلفك كالبهتاف.............. :شرةالصورة السادسة ع

 :  ٖٗٗ.....................................................الغيبة حد  أكالن
 ٖٗٗثانينا: صور الغيبة...................................................

 ٖٙٗ...................................................النميمة حد   ثالثنا:
 ٖٚٗرابعنا: صور النميمة.................................................

 ٖٚٗ.............................................البهتاف كاإلفكخامسنا: 
 ٓٗٗظلم اإلنساف لغّبه.......................... :الصورة السابعة عشرة

 ٔٗٗ..........................................توطئة...................
 ٕٗٗالوالدين.................................................. ظلم: أكالن 
 ٕٗٗاألكالد.................................................  ظلم:  ثانينا
 ٕٗٗ...... كالزكجة...................................... الزكج ظلم: ثالثنا
 ٕٗٗاألرحاـ.................................................  ظلم: رابعنا

 ٖٗٗالناس................................................. ظلم: خامسنا
 ٓ٘ٗكالقاضي................................. كالوإب ا٢باكم ظلم: سادسنا

 ٙ٘ٗ..............يو الفعل كىو غّب كفءمن جهة من أيسند إل الفرع األكؿ:
 ٚ٘ٗ.....................: من جهة من أىسند الفعل إٔب غّب أىلوالفرع الثا٘ب

 ٓٙٗسابعنا: ظلم ا٢بيواف.................................................
 ٥ٗٙٚبا........ كالَبكيج كا٤بسكرات ا٤بخدرات نشر  :عشرة الثامنة الصورة

 ٔٚٗ................................خيانة العلم  رة التاسعة عشرة:الصو 
 ٕٚٗاإلعبلـ..... ككسائل ك٫بوىا كالكتابة القوؿ خبلؿ من الكلمة خيانة: أكالن 

 ٗٛٗعلى الناس........................ التزكير كالتدليسثانينا: كتماف ا٢بق ك 
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 ٜٜٗ.............................................: عدـ العمل بالعلمثالثنا
 ٗٔ٘.....................................ُب دين اهلل  : االبتداعرابعنا

 ٘ٔ٘خامسنا: ا١بهل ا٤بركب، كا٤بفاىيم ا٣باطئة..............................
 ٛٔ٘مسببات ا١بهل ا٤بركب..............................................

 ٕٓ٘..........................................هم كالتطبيقمبالغات ُب الف
 ٕٔ٘سوء التبليغ................................................: سادسنا
 ٖٗ٘، كعدـ إتقاف العمل ُّا......................ا١بهل بفقو ا٤بهنة سابعنا: 

 ٖ٘٘..................................................خاٛبة صور ا٣بيانة
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ي  سطىر                                           
لف  ف   المى 

 
  عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف. : الأسم 

لأد من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.   : المي 

امة    ا٤ببارؾ الصباح.، ضاحية عبد اهللالكويت، ٧بافظة الفركانية  ق  : مخل الأ 
 

زات  :  ب 
هل والخ   المى 

حاصل على شهادة ا٤بعهد العلمي الش رعي التابع ١بمعي ة العلماء ُب مدينة  - ُ
ىػ(، بتقدير: )امتياز(. كعلى شهادة الث انوية األزىري ة ُُّْ/ُِ/ُٓ)ٞبص( بتاريخ )

 )القسم األديب( من )القاىرة(. 
ة )الليسانس( من كلي ة أصوؿ الدين ٔبامعة حاصل على درجة اإلجازة العالي - ِ

ـ( ُٕٗٗ/أغسطس/ٔىػ[، )ُُْٖ( من ربيع اآلخر ]ِاألزىر ُب )القاىرة(، بتاريخ )
ا، قسم التفسّب كعلـو القرآف.   بتقدير: جيد جدًّ

حاصل على درجة دبلـو الدٍّراسات العليا )ا٤باجستّب( ُب الت فسّب كعلـو  - ّ
رسالة بعنواف: )اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ا٤بفسٍّر(، القرآف، كذلك بعد مناقشة 

ـ(. ََِْ/ُ/ِٗىػ(، ا٤بوافق )ُِْْ/ذم ا٢بجة/ٕكذلك يـو األربعاء الواقع ُب )
كقد طبعت رسالة ا٤باجستّب مع ٙبقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف )كسائل 

 ـ[.َُِٔألردف ]اإلقناع ُب القرآف( ُب دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف، ا
حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلـو القرآف، بعد مناقشة رسالة  - ْ

بعنواف: )أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب(. دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب 
(، ا٤بوافق َُُِ/ٕ/َّكالطلب ُب القرآف الكرٙب. كذلك يـو السبت الواقع ُب )
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طبعت رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات كزيادات ىػ(. كقد ُِّْ/شعباف/ِٗ)
كتعديبلت جديدة ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة الكويت، قطاع 
الشؤكف الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر 

 ىػػ[.ُّْٔكالتوزيع، الكويت ]
ريا(، ككذلك ُب )الكويت( كال يزاؿ. كعمل عمل إمامنا كخطيبنا كمدرٍّسنا ُب )سو 

ميوىجٍّهنا فنيًّا ُب ا٤براقبة الث قافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة )الفركاني ة(، ٍب  
ا٤براقبة الثقافية ُب إدارة )عامنا ُب  [ُْباحثنا شرعيًّا متفرغنا للبحث كالدراسة كالتحقيق ]

 كال يزاؿ.  ،عامنا [ُٓا كخطيبنا ُب ٧بافظة )الفركاني ة( ]، كإمامن (مساجد ٧بافظة الفركانية
كمدرسنا ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم 

 العارضية(. -الدراسات اإلسبلمية )الكويت 
 

ات   لك  ب  والمى   : الكي 
اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات الكونية )إضاءات على تعريف  - ُ

ىػ[، ا٤بوافق َُْْتفسّب العلمي كضوابطو، كمبادئو العشرة(، العبيكاف، ]ال
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗ]

كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف،  – ِ
 ـ[.َُِٔاألردف ]
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب  أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب، كزارة – ّ

دكلة الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد 
 ىػػ[. ُّْٔعشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت ]

أخطار هتدد األسرة، كزارة األكقاؼ، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية،  – ْ
 ىػ[.ُّْٓالكويت ]
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مها، كزارة األكقاؼ، دكلة الكويت، إدارة مساجد احملبة صورىا كأحكا – ٓ
ىػ[. أعيد طبع الكتاب بإصبلحات كإضافات ٧ُّْٕبافظة الفركانية، مطبعة النظائر ]

، ـ[َُِٖىػ، ا٤بوافق ُّْٗكٙبقيقات جديدة ُب )دار اللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]
 [.ـَُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ] العبيكافاإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة، 

عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منها، كالكتاب يتناكؿ ٟبسة  – ٔ
كٟبسْب موضوعنا من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. طبع ُب )دار 

العبيكاف، ، اإلصدار الثا٘ب، ـ[َُِٖىػ[، ا٤بوافق ]ُّْٗاللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالرياض ]
كتيب. كزارة األكقاؼ،   .دركس كعرب من رحلة سيد البشر  – ٕ

ـ[، َُِٖىػ[، ]ُّْٗدكلة الكويت، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الطبعة األكٔب ]
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْاإلصدار الثا٘ب، العبيكاف، الرياض ]

ات  هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار. كالكتاب يتناكؿ موضوع - ٖ
ىػ[، ا٤بوافق َُْْ]كثّبة من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. العبيكاف، 

 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗ]
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة  - ٗ

طرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ الفقو، أليب حامد ا٤ب
 ىػ[.ُّْٔالطبعة األكٔب ]

 اإلرشاد إٔب أسباب النجاة، ٓب يطبع. – َُ
آيات النداء ُب  القرآف الكرٙب، دراسة  ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ  - ُُ

ىػ[، َُْْلرياض ])األداة، كا٤بنادىل، كا٤بناًدم، كما كٕب األداة كا٤بنادىل(، العبيكاف، ا
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[٤َُِٗبوافق ]ا
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تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز، شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز  - ُِ
ىػ[. مطبوع ُب َُُْللفقّب إٔب رٞبة ربٍّو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]

 ىػ[.ُّْٓ] دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب
 – َُِٕمذكرة ُب علـو القرآف. مقرر الفصل الثا٘ب للعاـ ا١بامعي ] – ُّ

ـ[ ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية الَببية َُِٔ
 العارضية(. -األساسية، )الكويت 

آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج منها، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  - ُْ
ىػ[، َُْْـ[، العبيكاف، الرياض ]َُِٗىػ، َُْْسبلمية، دكلة الكويت ]اإل

 ـ[.َُِٗا٤بوافق ]
كتب عليكم الصياـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، دكلة الكويت   – ُٓ

 ـ[.َُِٗىػ، َُْْ]
ثبلث رسائل ُب الفقو، للعبلمة حسن الشرنببلٕب ا٤بتوَب سنة  - ُٔ

 ٕب:ىػ[، كىي على النحو التاَُٗٔ]
 أ. دير  الكينوز فمن عمل ُّا بالسعادة يفوز. كىي منظومة ُب أحكاـ الصبلة.  

 ب. سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.  
ج. إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة 

 ىػ[.ُّْٔاألكٔب ]
ُب دار عنواف األصوؿ، أليب حامد ا٤بطرزم. مع شرحنا لو، مطبوع  - ُٕ

 ىػ[.ُّْٔالضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
ىػ[. َُُْأحكاـ ا١بنائز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ] - ُٖ

 ىػ[.ُّْٓمطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
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إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب أئم ة الدٍّين ٨بتصر )تنوير بصائر ا٤بقلدين ُب  - ُٗ
تهدين( للعبل مة الشيخ مرعي ا٢بنبلي،  للعبلمة الشيخ أٞبد مناقب األئم ة اَّ

 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ] ،ىػ[َُُُالدمنهورم ا٤بتوَب سنة ]
ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء  )أ. داعي ا٥بدل بشرح منظومة  – َِ

كشرح منظومة الشهداء، لئلماـ الشهدا، لئلماـ أٞبد بن عبد الر زاؽ ا٤بغريب الر شيدم. 
 ىػ[. ُّْْعلي بن ٧بم د األجهورم(، الطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]

ٙبقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ، إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب  - ُِ
ىػ[. )أ. رسالة ُب جواز النسخ. ب. الكلم ا١بوامع ُب مسألة األصوٕب  ُُٓٔسنة ]

 ىػ[. ُّْْالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ] ١بمع ا١بوامع(،
دراسة كٙبقيق )سورة الفاٙبة( من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببحر علـو  – ِِ

 ىػ[، ٓب يطبع.ّٕٓالتفسّب، لنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي ]
(، كىي  – ِّ ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب: )إٛباـ الدراية شرح نقاية العلـو

من أربعة عشر علمنا، لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي، ا٤بتوَب سنة خبلصة ٨بتارة 
ىػ[، دار الضياء، الكويت، طبع ُب ٦بلدين، كقد شارؾ ُب ٙبقيق )إٛباـ الدراية( ُُٗ]

 الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.
وء الكتاب ُب ض اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو - ِْ

، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ] كالسنة، العبيكاف
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]

 العبيكاف، كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنةكأحكامها ا٣بػػيانة صورىا  - ِٓ
ىػ[، ا٤بوافق ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ]
 .[ـََِِ]

 تذكرة كبياف من علـو القرآف، ٓب يطبع بعد. – ِٔ
 األٕباث:
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مبادئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرٙب كضوابط التعريف، )٧بكم(،  - ُ
 جامعة النيلْب، السوداف.

 ضوابط التفسّب العلمي فيما ٱبص  الظ اًىرىةى العلمي ةى الكوني ة كا٤بفسٍّرى كالن ص. - ِ
 اظرة كا١بدؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرٙب.ا٢بوار كا٤بن - ّ
 فقو التمثيل بْب اإلقناع كاإلمتاع. - ْ
 األٍقسىاـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.   - ٓ
 الَببية الوقائية من آفات التفكك األسرم. – ٔ
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